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Alteração 24
Ignasi Guardans Cambó

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) As radiofrequências devem ser 
consideradas um recurso público escasso, 
com um importante valor público e 
comercial. É de interesse público que o 
espectro seja gerido o mais eficiente e 
eficazmente possível do ponto de vista 
económico, social e ambiental e que os 
obstáculos à sua utilização eficiente sejam
gradualmente eliminados.

(16) As radiofrequências devem ser 
consideradas um recurso público escasso, 
com um importante valor público e 
económico, que é essencial para cumprir 
alguns objectivos de política pública de 
interesse geral. O espectro deve, pois, ser
gerido eficiente e eficazmente, tendo em 
devida atenção o interesse público, do 
ponto de vista económico, social, cultural
e ambiental, e devendo os obstáculos à sua 
utilização eficiente ser gradualmente 
eliminados.

Or. en

Justificação

O espectro é, na verdade, um recurso público e não pode ser considerado propriedade 
privada de ninguém. Porém, a sua eficiência não deve, nem pode ser reduzida a simples 
critérios de mercado. Para ser gerido eficazmente, o seu valor económico e a sua utilidade 
pública devem ser tidos em conta devidamente e de forma equilibrada.

Alteração 25
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) As radiofrequências devem ser 
consideradas um recurso público escasso, 
com um importante valor público e 
comercial. É de interesse público que o 
espectro seja gerido o mais eficiente e 
eficazmente possível do ponto de vista 
económico, social e ambiental e que os 
obstáculos à sua utilização eficiente sejam 

(16) As radiofrequências são propriedade 
dos Estados-Membros. Devem ser 
consideradas um recurso público escasso, 
com um importante valor público e 
económico. É de interesse público que o 
espectro seja gerido o mais eficiente e 
eficazmente possível do ponto de vista 
social, cultural, económico e ambiental e 
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gradualmente eliminados. que os obstáculos à sua utilização eficiente 
sejam gradualmente eliminados.

Or. en

Justificação

O espectro radioeléctrico é sem dúvida um recurso público limitado. A responsabilidade 
original dos Estados-Membros em matéria de espectro radioeléctrico deve ser clarificada. 

Alteração 26
Helga Trüpel

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) A flexibilidade na gestão do espectro e 
o acesso a ele devem ser aumentados 
através de autorizações neutras em termos 
de tecnologias e de serviços, para deixar os 
utilizadores do espectro escolher as 
melhores tecnologias e serviços para uma 
dada faixa de frequências (a seguir 
designados os «princípios da neutralidade 
tecnológica e de serviços»). A 
determinação administrativa de tecnologias 
e serviços deve passar a ser a excepção e 
ser claramente justificada e sujeita a 
revisão periódica.

(20) A flexibilidade na gestão do espectro e 
o acesso a ele devem ser aumentados 
através de autorizações neutras em termos 
de tecnologias e de serviços, para deixar os 
utilizadores do espectro escolher as 
melhores tecnologias e serviços para as
faixas de frequências disponíveis para os 
serviços de comunicações electrónicas tal 
como identificados nas suas tabelas 
nacionais de atribuição de 
radiofrequências e nos Regulamentos 
Rádio da UIT (a seguir designados os 
«princípios da neutralidade tecnológica e 
de serviços»). A determinação 
administrativa de tecnologias e serviços 
deve aplicar-se quando estejam em causa 
objectivos de interesse geral.

Or. en

Justificação

A presente alteração é necessária para assegurar a coerência jurídica com a definição da 
neutralidade de serviços proposta no artigo 9.º, n.º 4, parágrafo 1, da Directiva-Quadro.
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Alteração 27
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) A flexibilidade na gestão do espectro e 
o acesso a ele devem ser aumentados 
através de autorizações neutras em termos 
de tecnologias e de serviços, para deixar os 
utilizadores do espectro escolher as 
melhores tecnologias e serviços para uma 
dada faixa de frequências (a seguir 
designados os «princípios da neutralidade 
tecnológica e de serviços»). A 
determinação administrativa de tecnologias 
e serviços deve passar a ser a excepção e 
ser claramente justificada e sujeita a 
revisão periódica.

(20) A flexibilidade na gestão do espectro e 
o acesso a ele devem ser aumentados 
através de autorizações neutras em termos 
de tecnologias e de serviços, para deixar os 
utilizadores do espectro escolher as 
melhores tecnologias e serviços para as
faixas de frequências disponíveis para os 
serviços de comunicações electrónicas tal 
como identificados nas suas tabelas 
nacionais de atribuição de 
radiofrequências e nos Regulamentos 
Rádio da UIT (a seguir designados os 
«princípios da neutralidade tecnológica e 
de serviços»). A determinação 
administrativa de tecnologias e serviços 
deve aplicar-se quando estejam em causa 
objectivos de interesse geral.

Or. en

Justificação

A presente alteração é necessária para assegurar a coerência jurídica com a definição da 
neutralidade de serviços.

Alteração 28
Ignasi Guardans Cambó

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) A flexibilidade na gestão do espectro e 
o acesso a ele devem ser aumentados 
através de autorizações neutras em termos 
de tecnologias e de serviços, para deixar os 

(20) A flexibilidade na gestão do espectro e 
o acesso a ele devem ser aumentados 
através de autorizações neutras em termos 
de tecnologias e de serviços, para deixar os 
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utilizadores do espectro escolher as 
melhores tecnologias e serviços para uma 
dada faixa de frequências (a seguir 
designados os «princípios da neutralidade 
tecnológica e de serviços»). A 
determinação administrativa de tecnologias 
e serviços deve passar a ser a excepção e 
ser claramente justificada e sujeita a 
revisão periódica.

utilizadores do espectro escolher as 
melhores tecnologias e serviços para uma 
dada faixa de frequências (a seguir 
designados os «princípios da neutralidade 
tecnológica e de serviços»). A 
determinação administrativa de tecnologias 
e serviços deve passar a ser a excepção e 
deve aplicar-se quando estejam em causa 
objectivos de interesse geral.

Or. en

Alteração 29
Helga Trüpel

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) As excepções ao princípio da 
neutralidade tecnológica devem ser 
limitadas e justificadas pela necessidade de 
evitar interferências prejudiciais, por 
exemplo através da imposição de máscaras 
de emissão e de níveis de potência, ou de 
garantir a protecção da saúde pública 
limitando a exposição do público aos 
campos electromagnéticos, ou de garantir a 
partilha correcta do espectro, em particular 
quando a sua utilização apenas está sujeita 
a autorizações gerais, ou quando 
estritamente necessário para cumprir uma 
excepção ao princípio da neutralidade de 
serviços.

(21) As restrições ao princípio da 
neutralidade tecnológica devem ser 
adequadas e justificadas pela necessidade 
de evitar interferências prejudiciais, por 
exemplo através da imposição de máscaras 
de emissão e de níveis de potência, ou de 
garantir a protecção da saúde pública 
limitando a exposição do público aos 
campos electromagnéticos, ou de garantir a 
partilha correcta do espectro, em particular 
quando a sua utilização apenas está sujeita 
a autorizações gerais, ou para cumprir um 
objectivo de interesse geral conforme o 
direito comunitário.

Or. en

Justificação

A presente alteração garante a coerência com o texto da directiva que, com vista à 
neutralidade tecnológica, se refere a "restrições" e não a "excepções". As restrições não se 
devem limitar à excepção do princípio da neutralidade de serviços, devendo prever a 
realização dos objectivos de interesse geral. 
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Alteração 30
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) As excepções ao princípio da 
neutralidade tecnológica devem ser 
limitadas e justificadas pela necessidade de 
evitar interferências prejudiciais, por 
exemplo através da imposição de máscaras 
de emissão e de níveis de potência, ou de 
garantir a protecção da saúde pública 
limitando a exposição do público aos 
campos electromagnéticos, ou de garantir a 
partilha correcta do espectro, em particular 
quando a sua utilização apenas está sujeita 
a autorizações gerais, ou quando 
estritamente necessário para cumprir uma 
excepção ao princípio da neutralidade de 
serviços.

(21) As restrições ao princípio da 
neutralidade tecnológica devem ser 
adequadas e justificadas pela necessidade 
de evitar interferências prejudiciais, por 
exemplo através da imposição de máscaras 
de emissão e de níveis de potência, ou de 
garantir a protecção da saúde pública 
limitando a exposição do público aos 
campos electromagnéticos, ou de garantir a 
partilha correcta do espectro, em particular 
quando a sua utilização apenas está sujeita 
a autorizações gerais, ou para cumprir um 
objectivo de interesse geral conforme o 
direito comunitário.

Or. en

Justificação

A presente alteração garante a coerência com o texto da directiva que, com vista à 
neutralidade tecnológica, se refere a "restrições" e não a "excepções". As restrições não se 
devem limitar à excepção do princípio da neutralidade de serviços, devendo prever a 
realização dos objectivos de interesse geral.

Alteração 31
Ignasi Guardans Cambó

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) As excepções ao princípio da 
neutralidade tecnológica devem ser 

(21) As restrições ao princípio da 
neutralidade tecnológica devem ser 
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limitadas e justificadas pela necessidade de 
evitar interferências prejudiciais, por 
exemplo através da imposição de máscaras 
de emissão e de níveis de potência, ou de 
garantir a protecção da saúde pública 
limitando a exposição do público aos 
campos electromagnéticos, ou de garantir a 
partilha correcta do espectro, em particular 
quando a sua utilização apenas está sujeita 
a autorizações gerais, ou quando 
estritamente necessário para cumprir uma 
excepção ao princípio da neutralidade de 
serviços.

adequadas e justificadas pela necessidade 
de evitar interferências prejudiciais, por 
exemplo através da imposição de máscaras 
de emissão e de níveis de potência, ou de 
garantir a protecção da saúde pública 
limitando a exposição do público aos 
campos electromagnéticos, ou de garantir a 
partilha correcta do espectro, em particular 
quando a sua utilização apenas está sujeita 
a autorizações gerais, ou quando 
estritamente necessário para cumprir uma 
excepção ao princípio da neutralidade de 
serviços.

Or. en

Justificação

A presente alteração garante a coerência com o texto da directiva que, com vista à 
neutralidade tecnológica, se refere a "restrições" e não a "excepções".

Alteração 32
Helga Trüpel

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

(22) Os utilizadores do espectro devem 
igualmente poder escolher livremente os 
serviços que desejam oferecer utilizando o 
espectro, sob reserva de medidas 
transitórias que tenham em conta direitos 
previamente adquiridos. Deve ser possível 
que as excepções ao princípio da 
neutralidade de serviços, que exijam a
oferta de um serviço específico para 
satisfazer objectivos de interesse geral 
claramente definidos, tais como garantir a 
salvaguarda da vida humana, responder à 
necessidade de promover a coesão social, 
regional e territorial ou evitar a utilização 
ineficiente do espectro, possam ser 
autorizadas, se necessário e se 

(22) Os utilizadores do espectro devem 
poder escolher livremente os serviços que 
desejam oferecer utilizando o espectro, sob 
reserva de medidas transitórias que tenham 
em conta direitos previamente adquiridos. 
Por outro lado, a utilização do espectro 
também pode ser explicitamente atribuída
à oferta de um serviço específico ou 
mediante uma tecnologia específica para 
satisfazer objectivos de interesse geral 
claramente definidos, tais como garantir a 
salvaguarda da vida humana, responder à 
necessidade de promover a coesão social, 
regional e territorial ou evitar a utilização 
ineficiente do espectro, possam ser 
autorizadas, se necessário e se 



AM\722479PT.doc 9/70 PE405.980v01-00

PT

proporcionado. Os ditos objectivos devem 
incluir a promoção da diversidade cultural 
e linguística e o pluralismo dos media, tal 
como definidos na legislação nacional 
conforme com o direito comunitário. A 
menos que necessário para efeitos de 
salvaguarda da vida humana, as excepções 
não devem ter como resultado uma 
utilização exclusiva para certos serviços, 
devendo antes atribuir prioridades para que 
outros serviços ou tecnologias possam 
coexistir na mesma faixa, na medida do 
possível. Para que o titular da autorização 
possa escolher livremente o meio mais 
eficiente para transportar o conteúdo dos 
serviços fornecidos através de 
radiofrequências, os conteúdos não devem 
ser regulamentados nas autorizações de 
utilização das radiofrequências.

proporcionado. Os ditos objectivos 
incluem a promoção de objectivos de 
política cultural e de comunicação social, 
nomeadamente da diversidade cultural e 
linguística e de pluralismo dos media, tal 
como definidos na legislação nacional 
conforme com o direito comunitário. A 
menos que necessário para efeitos de 
salvaguarda da vida humana, as excepções 
não devem ter como resultado uma 
utilização exclusiva para certos serviços, 
devendo antes atribuir prioridades para que 
outros serviços ou tecnologias possam 
coexistir na mesma faixa, na medida do 
possível.

Or. en

Justificação

A presente alteração complementa a alteração 5 apresentada pelo relator.  Os direitos 
individuais são concedidos às empresas de radiodifusão que, em troca, devem respeitar as 
obrigações relacionadas com a regulamentação dos conteúdos. Por conseguinte, deve ser 
possível garantir uma ligação entre as autorizações individuais e a regulamentação dos 
conteúdos, respeitando simultaneamente a competência dos Estados-Membros em matéria de 
promoção da diversidade cultural e linguística e de pluralismo dos media. 

Alteração 33
Claire Gibault, Jean-Marie Cavada, Marie-Hélène Descamps

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

(22) Os utilizadores do espectro devem 
igualmente poder escolher livremente os 
serviços que desejam oferecer utilizando o 
espectro, sob reserva de medidas 
transitórias que tenham em conta direitos 
previamente adquiridos. Deve ser possível 

(22) Os utilizadores do espectro devem 
igualmente poder escolher livremente os 
serviços que desejam oferecer utilizando o 
espectro, sob reserva de medidas 
transitórias que tenham em conta direitos 
previamente adquiridos. Por outro lado, a 
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que as excepções ao princípio da 
neutralidade de serviços, que exijam a 
oferta de um serviço específico para 
satisfazer objectivos de interesse geral 
claramente definidos, tais como garantir a 
salvaguarda da vida humana, responder à 
necessidade de promover a coesão social, 
regional e territorial ou evitar a utilização 
ineficiente do espectro, possam ser 
autorizadas, se necessário e se 
proporcionado. Os ditos objectivos devem 
incluir a promoção da diversidade cultural 
e linguística e o pluralismo dos media, tal 
como definidos na legislação nacional 
conforme com o direito comunitário. A 
menos que necessário para efeitos de 
salvaguarda da vida humana, as excepções 
não devem ter como resultado uma 
utilização exclusiva para certos serviços, 
devendo antes atribuir prioridades para que 
outros serviços ou tecnologias possam 
coexistir na mesma faixa, na medida do 
possível. Para que o titular da autorização 
possa escolher livremente o meio mais 
eficiente para transportar o conteúdo dos 
serviços fornecidos através de 
radiofrequências, os conteúdos não devem 
ser regulamentados nas autorizações de 
utilização das radiofrequências. Para que o 
titular da autorização possa escolher 
livremente o meio mais eficiente para 
transportar o conteúdo dos serviços 
fornecidos através de radiofrequências, os 
conteúdos não devem ser regulamentados 
nas autorizações de utilização das 
radiofrequências.

utilização do espectro também pode ser 
explicitamente atribuída à oferta de um 
serviço específico ou mediante uma 
tecnologia específica para satisfazer 
objectivos de interesse geral claramente 
definidos, tais como garantir a salvaguarda 
da vida humana, responder à necessidade 
de promover a coesão social, regional e 
territorial ou evitar a utilização ineficiente 
do espectro, possam ser autorizadas, se 
necessário e se proporcionado.  Os ditos 
objectivos incluem a promoção de 
objectivos de política cultural e de 
comunicação social, nomeadamente de
diversidade cultural e linguística e de 
pluralismo dos media, tal como definidos 
na legislação nacional conforme com o 
direito comunitário. A menos que 
necessário para efeitos de salvaguarda da 
vida humana, as excepções não devem ter 
como resultado uma utilização exclusiva 
para certos serviços, devendo antes atribuir 
prioridades para que outros serviços ou 
tecnologias possam coexistir na mesma 
faixa, na medida do possível.  

Or. fr

Justificação

Em conformidade com o considerando 5 da Directiva-quadro, a separação entre a 
regulamentação da transmissão e a dos conteúdos não deve impedir que se tenham em conta 
as ligações existentes entre ambos, em particular a fim de garantir o pluralismo dos meios de 
comunicação, a diversidade cultural e a protecção dos consumidores.  Os Estados-Membros
devem, por conseguinte, manter a possibilidade de ligar a atribuição de direitos individuais 
de utilização das frequências a obrigações relativas ao fornecimento de certos conteúdos.
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Alteração 34
Ignasi Guardans Cambó

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

(22) Os utilizadores do espectro devem 
igualmente poder escolher livremente os 
serviços que desejam oferecer utilizando o 
espectro, sob reserva de medidas 
transitórias que tenham em conta direitos 
previamente adquiridos. Deve ser possível 
que as excepções ao princípio da 
neutralidade de serviços, que exijam a
oferta de um serviço específico para 
satisfazer objectivos de interesse geral 
claramente definidos, tais como garantir a 
salvaguarda da vida humana, responder à 
necessidade de promover a coesão social, 
regional e territorial ou evitar a utilização 
ineficiente do espectro, possam ser 
autorizadas, se necessário e se 
proporcionado. Os ditos objectivos devem 
incluir a promoção da diversidade cultural 
e linguística e o pluralismo dos media, tal 
como definidos na legislação nacional 
conforme com o direito comunitário. A 
menos que necessário para efeitos de 
salvaguarda da vida humana, as excepções 
não devem ter como resultado uma 
utilização exclusiva para certos serviços, 
devendo antes atribuir prioridades para que 
outros serviços ou tecnologias possam 
coexistir na mesma faixa, na medida do 
possível. Para que o titular da autorização 
possa escolher livremente o meio mais 
eficiente para transportar o conteúdo dos 
serviços fornecidos através de 
radiofrequências, os conteúdos não devem 
ser regulamentados nas autorizações de 
utilização das radiofrequências.

(22) Os utilizadores do espectro devem 
poder escolher livremente os serviços que 
desejam oferecer utilizando o espectro, sob 
reserva de medidas transitórias que tenham 
em conta direitos previamente adquiridos. 
Por outro lado, a utilização do espectro 
também pode ser explicitamente atribuída
à oferta de um serviço específico ou 
mediante uma tecnologia específica para 
satisfazer objectivos de interesse geral 
claramente definidos, tais como garantir a 
salvaguarda da vida humana, responder à 
necessidade de promover a coesão social, 
regional e territorial ou evitar a utilização 
ineficiente do espectro, possam ser 
autorizadas, se necessário e se 
proporcionado. Os ditos objectivos 
incluem a promoção de objectivos de 
política cultural e de comunicação social, 
nomeadamente da diversidade cultural e 
linguística e de pluralismo dos media, tal 
como definidos na legislação nacional 
conforme com o direito comunitário. A
menos que necessário para efeitos de 
salvaguarda da vida humana, as excepções 
não devem ter como resultado uma 
utilização exclusiva para certos serviços, 
devendo antes atribuir prioridades para que 
outros serviços ou tecnologias possam 
coexistir na mesma faixa, na medida do 
possível.

Or. en
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Justificação

A presente alteração complementa a alteração 5 apresentada pelo relator. Os direitos 
individuais são concedidos às empresas de radiodifusão que, em troca, devem respeitar as 
obrigações relacionadas com a regulamentação dos conteúdos. Por conseguinte, deve ser 
possível garantir uma ligação entre as autorizações individuais e a regulamentação dos 
conteúdos, respeitando simultaneamente a competência dos Estados-Membros em matéria de 
promoção da diversidade cultural e linguística e de pluralismo dos media. 

Alteração 35
Marielle De Sarnez

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

(22) Os utilizadores do espectro devem 
igualmente poder escolher livremente os 
serviços que desejam oferecer utilizando o 
espectro, sob reserva de medidas 
transitórias que tenham em conta direitos 
previamente adquiridos. Deve ser possível 
que as excepções ao princípio da 
neutralidade de serviços, que exijam a 
oferta de um serviço específico para 
satisfazer objectivos de interesse geral 
claramente definidos, tais como garantir a 
salvaguarda da vida humana, responder à 
necessidade de promover a coesão social, 
regional e territorial ou evitar a utilização 
ineficiente do espectro, possam ser 
autorizadas, se necessário e se 
proporcionado. Os ditos objectivos devem 
incluir a promoção da diversidade cultural 
e linguística e o pluralismo dos media, tal 
como definidos na legislação nacional 
conforme com o direito comunitário. A 
menos que necessário para efeitos de 
salvaguarda da vida humana, as excepções 
não devem ter como resultado uma 
utilização exclusiva para certos serviços, 
devendo antes atribuir prioridades para que 
outros serviços ou tecnologias possam 
coexistir na mesma faixa, na medida do 
possível. Para que o titular da autorização 

(22) Os utilizadores do espectro devem 
igualmente poder escolher livremente os 
serviços que desejam oferecer utilizando o 
espectro, sob reserva de medidas 
transitórias que tenham em conta direitos 
previamente adquiridos. Deve ser possível 
que as excepções ao princípio da 
neutralidade de serviços, que exijam a 
oferta de um serviço específico para 
satisfazer objectivos de interesse geral 
claramente definidos, tais como garantir a 
salvaguarda da vida humana, responder à 
necessidade de promover a coesão social, 
regional e territorial ou evitar a utilização 
ineficiente do espectro, possam ser 
autorizadas, se necessário e se 
proporcionado. Os ditos objectivos devem 
incluir a promoção da diversidade cultural 
e linguística e o pluralismo dos media, tal 
como definidos na legislação nacional 
conforme com o direito comunitário. Neste 
âmbito, o direito individual de utilização
do titular da autorização pode estar ligado 
a compromissos relativos à oferta de 
conteúdo de serviços específicos.  A 
menos que necessário para efeitos de 
salvaguarda da vida humana, as excepções 
não devem ter como resultado uma 
utilização exclusiva para certos serviços, 
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possa escolher livremente o meio mais 
eficiente para transportar o conteúdo dos 
serviços fornecidos através de 
radiofrequências, os conteúdos não devem 
ser regulamentados nas autorizações de 
utilização das radiofrequências.

devendo antes atribuir prioridades para que 
outros serviços ou tecnologias possam 
coexistir na mesma faixa, na medida do 
possível.

Or. fr

Alteração 36
Katerina Batzeli

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

(22) Os utilizadores do espectro devem 
igualmente poder escolher livremente os 
serviços que desejam oferecer utilizando o
espectro, sob reserva de medidas 
transitórias que tenham em conta direitos 
previamente adquiridos. Deve ser possível 
que as excepções ao princípio da 
neutralidade de serviços, que exijam a 
oferta de um serviço específico para 
satisfazer objectivos de interesse geral 
claramente definidos, tais como garantir a 
salvaguarda da vida humana, responder à 
necessidade de promover a coesão social, 
regional e territorial ou evitar a utilização 
ineficiente do espectro, possam ser 
autorizadas, se necessário e se 
proporcionado. Os ditos objectivos devem 
incluir a promoção da diversidade cultural 
e linguística e o pluralismo dos media, tal 
como definidos na legislação nacional 
conforme com o direito comunitário. A 
menos que necessário para efeitos de 
salvaguarda da vida humana, as 
excepções não devem ter como resultado 
uma utilização exclusiva para certos 
serviços, devendo antes atribuir 
prioridades para que outros serviços ou 
tecnologias possam coexistir na mesma 
faixa, na medida do possível. Para que o 

(22) Os utilizadores do espectro devem 
igualmente poder escolher livremente os 
serviços que desejam oferecer utilizando o 
espectro, sob reserva de medidas 
transitórias que tenham em conta direitos 
previamente adquiridos. Deve ser possível 
que as excepções ao princípio da 
neutralidade de serviços, que exijam a 
oferta de um serviço específico para 
satisfazer objectivos de interesse geral 
claramente definidos, tais como garantir a 
salvaguarda da vida humana, responder à 
necessidade de promover a coesão social, 
regional e territorial ou evitar a utilização 
ineficiente do espectro, possam ser 
autorizadas, se necessário e se 
proporcionado. Os ditos objectivos devem 
incluir a promoção da diversidade cultural 
e linguística e o pluralismo dos media, tal 
como definidos na legislação nacional 
conforme com o direito comunitário. 
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titular da autorização possa escolher 
livremente o meio mais eficiente para 
transportar o conteúdo dos serviços 
fornecidos através de radiofrequências, os 
conteúdos não devem ser regulamentados 
nas autorizações de utilização das 
radiofrequências.

Or. en

Justificação

O considerando 5 da Directiva-Quadro reconhece plenamente que a separação entre a 
regulamentação da transmissão e a regulamentação dos conteúdos deve ter em consideração 
as ligações existentes entre si. Por conseguinte, os Estados-Membros devem continuar a ter a 
possibilidade de vincular a concessão de direitos individuais de utilização a compromissos 
relacionados com a prestação de serviços de conteúdos específicos.

Alteração 37
Helga Trüpel

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 23

Texto da Comissão Alteração

(23) É competência dos Estados-Membros
definir o âmbito e a natureza de qualquer 
eventual excepção no que respeita à
promoção da diversidade cultural e 
linguística e ao pluralismo dos media, de 
acordo com o seu próprio direito interno. 

(23) É competência dos Estados-Membros
definir o âmbito e a natureza de qualquer 
consignação de radiofrequências para 
garantir a promoção de objectivos de 
política cultural e de comunicação social, 
nomeadamente da diversidade cultural e 
linguística e de pluralismo dos media, de 
acordo com o seu próprio direito interno, 
com os planos de radiofrequências 
acordados a nível internacional e com os 
princípios gerais do direito comunitário.

Or. en

Justificação

A presente alteração é necessária para assegurar a coerência jurídica entre a formulação e a 
alteração proposta ao artigo 9.º, n.º 4. Para além disso, a alteração complementa a alteração 
6 apresentada pelo relator.
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Alteração 38
Helga Trüpel

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 24

Texto da Comissão Alteração

(24) Atendendo a que a atribuição de 
espectro a tecnologias ou serviços 
específicos constitui uma excepção aos 
princípios da neutralidade tecnológica e 
de serviços e reduz a liberdade de escolha 
do serviço a oferecer ou da tecnologia a 
utilizar, as propostas de atribuição devem 
ser transparentes e submetidas a consulta 
pública.

Suprimido

Or. en

Justificação

A presente alteração visa a coerência jurídica com a proposta de alteração ao artigo 6.º, n.º 
1. 

Alteração 39
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 24

Texto da Comissão Alteração

(24) Atendendo a que a atribuição de 
espectro a tecnologias ou serviços 
específicos constitui uma excepção aos 
princípios da neutralidade tecnológica e 
de serviços e reduz a liberdade de escolha
do serviço a oferecer ou da tecnologia a 
utilizar, as propostas de atribuição devem 
ser transparentes e submetidas a consulta 
pública.

Suprimido

Or. en
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Justificação

A presente alteração visa a coerência jurídica com os princípios da neutralidade tecnológica 
e de serviços. 

Alteração 40
Ignasi Guardans Cambó

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 47-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(47-A) Caso seja necessário adoptar 
medidas de harmonização para a 
aplicação da política comunitária em 
matéria de comunicações electrónicas e 
de espectro que vão além das medidas 
técnicas de execução, a Comissão deverá
apresentar uma proposta legislativa ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho.

Or. en

Justificação

As medidas de harmonização que impliquem o aditamento de novas disposições essenciais ao 
quadro regulamentar devem ser tratadas com uma proposta legislativa. Apenas a aplicação 
directa das regras estabelecidas nesse quadro ou o aditamento de elementos não essenciais 
devem ser sujeitos ao procedimento de comitologia.

Alteração 41
Helga Trüpel

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 47-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(47-A) Caso seja necessário adoptar 
medidas de harmonização para a 
aplicação da política comunitária em 
matéria de comunicações electrónicas e 
de espectro que vão além das medidas 
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técnicas de execução, a Comissão deverá 
apresentar uma proposta legislativa ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho.

Or. en

Justificação

(Trautmann, Alteração 6 – justificação parcialmente modificada) A presente alteração visa 
assegurar a coerência jurídica com a Directiva 1999/468/CE, considerando 7-A e artigo 1.º, 
n.º 2.  As medidas que impliquem o aditamento de novas propostas essenciais ao quadro 
regulamentar devem ser tratadas no âmbito de uma proposta legislativa. Apenas poderão ser 
submetidos ao procedimento de comitologia os elementos não essenciais. A harmonização do 
espectro não constitui um elemento essencial da presente Directiva.

Alteração 42
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 47-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(47-A) Caso seja necessário adoptar 
medidas de harmonização para a 
aplicação da política comunitária em 
matéria de comunicações electrónicas e 
de espectro que vão além das medidas 
técnicas de execução, a Comissão deverá 
apresentar uma proposta legislativa ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho.

Or. en

Justificação

A presente alteração visa assegurar a coerência jurídica com a Directiva 1999/468/CE, 
considerando 7-A e artigo 1.º, n.º 2.  As medidas que impliquem o aditamento de novas 
propostas essenciais ao quadro regulamentar devem ser tratadas no âmbito de uma proposta 
legislativa. Apenas poderão ser submetidos ao procedimento de comitologia os elementos não 
essenciais. 
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Alteração 43
Ignasi Guardans Cambó

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 60

Texto da Comissão Alteração

(60) Em particular, deverão ser conferidos 
à Comissão poderes para adoptar medidas 
de execução relativamente às notificações 
previstas no artigo 7.º da Directiva-Quadro, 
à harmonização nos domínios do espectro e 
da numeração, assim como em matérias 
relacionadas com a segurança das redes e 
serviços, à identificação dos mercados 
transnacionais,  à aplicação das normas e à 
aplicação harmonizada das disposições do 
quadro regulamentar. Deverão também ser-
lhe conferidos poderes para adoptar 
medidas de execução destinadas a 
actualizar os anexos I e II da Directiva 
Acesso à evolução dos mercados e das 
tecnologias e para adoptar medidas de 
execução destinadas a harmonizar as 
regras, os procedimentos e as condições de 
autorização para a oferta de redes e 
serviços de comunicações electrónicas. 
Tratando-se de medidas de âmbito geral 
destinadas a complementar essas directivas 
através do aditamento de novos elementos 
não essenciais, devem ser adoptadas de 
acordo com o procedimento de 
regulamentação com controlo previsto no 
artigo 5.º-A da Decisão 1999/468/CE. 
Quando, por imperativos de urgência, os
prazos normais desse procedimento não 
possam ser cumpridos, a Comissão deverá 
poder utilizar o procedimento de urgência 
previsto no n.° 6 do artigo 5.°-A da citada 
decisão,

(60) Em particular, deverão ser conferidos 
à Comissão poderes para adoptar medidas 
de execução relativamente às notificações 
previstas no artigo 7.º da Directiva-Quadro, 
à harmonização nos domínios do espectro e 
da numeração, assim como em matérias 
relacionadas com a segurança das redes e 
serviços, à identificação dos mercados 
transnacionais, à aplicação das normas e à 
aplicação harmonizada das disposições do 
quadro regulamentar.  Deverão também 
ser-lhe conferidos poderes para adoptar 
medidas de execução destinadas a 
actualizar os anexos I e II da Directiva 
Acesso à evolução dos mercados e das 
tecnologias e para adoptar medidas de 
execução destinadas a harmonizar as 
regras, os procedimentos e as condições de 
autorização para a oferta de redes e 
serviços de comunicações electrónicas. 
Tratando-se de medidas de âmbito geral 
destinadas a complementar essas directivas 
através do aditamento de novos elementos 
não essenciais, devem ser adoptadas de 
acordo com o procedimento de 
regulamentação com controlo previsto no 
artigo 5.º-A da Decisão 1999/468/CE. 
Dado que a aplicação do procedimento de 
regulamentação com controlo dentro dos
prazos normais poderia, em certas 
situações excepcionais, impedir a adopção 
em tempo útil de medidas de execução, o 
Parlamento Europeu, o Conselho e a 
Comissão deverão agir com celeridade, 
por forma a assegurar a adopção dessas 
medidas em tempo útil,

Or. en
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Justificação

Por imperativos de urgência justificados, o Parlamento Europeu, o Conselho e a Comissão 
devem agir com celeridade, por forma a assegurar a adopção em tempo útil de medidas de 
comitologia.

Alteração 44
Helga Trüpel

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 60

Texto da Comissão Alteração

(60) Em particular, deverão ser conferidos 
à Comissão poderes para adoptar medidas 
de execução relativamente às notificações 
previstas no artigo 7.º da Directiva-Quadro, 
à harmonização nos domínios do espectro 
e da numeração, assim como em matérias 
relacionadas com a segurança das redes e 
serviços,  à identificação dos mercados 
transnacionais, à aplicação das normas e à 
aplicação harmonizada das disposições do 
quadro regulamentar.  Deverão também 
ser-lhe conferidos poderes para adoptar 
medidas de execução destinadas a 
actualizar os anexos I e II da Directiva 
Acesso à evolução dos mercados e das 
tecnologias e para adoptar medidas de 
execução destinadas a harmonizar as 
regras, os procedimentos e as condições 
de autorização para a oferta de redes e 
serviços de comunicações electrónicas. 
Tratando-se de medidas de âmbito geral 
destinadas a complementar essas directivas 
através do aditamento de novos elementos 
não essenciais, devem ser adoptadas de 
acordo com o procedimento de 
regulamentação com controlo previsto no 
artigo 5.º-A da Decisão 1999/468/CE. 
Quando, por imperativos de urgência, os
prazos normais desse procedimento não 
possam ser cumpridos, a Comissão deverá 
poder utilizar o procedimento de urgência 
previsto no n.° 6 do artigo 5.°-A da citada 

(60) Em particular, deverão ser conferidos 
à Comissão poderes para adoptar medidas 
de execução relativamente às notificações 
previstas no artigo 7.º da Directiva-Quadro, 
à harmonização no domínio da numeração, 
assim como em matérias relacionadas com 
a segurança das redes e serviços, à 
identificação dos mercados transnacionais,  
à aplicação das normas e à aplicação 
harmonizada das disposições do quadro 
regulamentar.  Tratando-se de medidas de 
âmbito geral destinadas a complementar 
essas directivas através do aditamento de 
novos elementos não essenciais, devem ser 
adoptadas de acordo com o procedimento 
de regulamentação com controlo previsto 
no artigo 5.º-A da Decisão 1999/468/CE. 
Dado que a aplicação do procedimento de 
regulamentação com controlo dentro dos
prazos normais poderia, em certas 
situações excepcionais, impedir a adopção 
em tempo útil de medidas de execução, o 
Parlamento Europeu, o Conselho e a 
Comissão deverão agir com celeridade, 
por forma a assegurar a adopção dessas 
medidas em tempo útil,
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decisão,

Or. en

Justificação

A presente alteração é necessária para assegurar a coerência jurídica com as alterações 
propostas sobre um novo artigo 8.º da Directiva-Quadro e com as alterações propostas ao 
artigo 6-A da Directiva sobre a Autorização. As medidas de harmonização que impliquem o 
aditamento de novas propostas essenciais ao quadro regulamentar devem ser tratadas no 
âmbito de uma proposta legislativa. Apenas poderão ser submetidos ao procedimento de 
comitologia os elementos não essenciais. Por imperativos de urgência justificados, o 
Parlamento Europeu, o Conselho e a Comissão devem agir com celeridade, por forma a 
assegurar a adopção em tempo útil de medidas de comitologia.

Alteração 45
Helga Trüpel

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 6
Directiva 2002/21/CE
Artigo 6 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Salvo nos casos abrangidos pelo n.º 21 do 
artigo 20.º ou pelos artigos 20.º ou 21.º, e 
salvo disposição em contrário das medidas 
de execução adoptadas nos termos do 
artigo 9.º-C, os Estados-Membros
assegurarão que as autoridades reguladoras 
nacionais, quando tencionem tomar 
medidas conformes com a presente 
directiva ou com as directivas específicas 
que tenham um impacto significativo no 
mercado relevante, ou quando tencionem 
estabelecer restrições conformes com os 
n.ºs 3 e 4 do artigo 9.º, dêem às partes 
interessadas a possibilidade de 
apresentarem observações sobre o projecto 
de medida num prazo razoável.

Salvo nos casos abrangidos pelo n.º 21 do 
artigo 20.º ou pelos artigos 20.º ou 21.º, e 
salvo disposição em contrário das medidas 
de execução adoptadas nos termos do 
artigo 9.º-C, os Estados-Membros
assegurarão que as autoridades reguladoras 
nacionais, quando tencionem tomar 
medidas conformes com a presente 
directiva ou com as directivas específicas 
que tenham um impacto significativo no 
mercado relevante, dêem às partes 
interessadas a possibilidade de 
apresentarem observações sobre o projecto 
de medida num prazo razoável.

Or. en
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Justificação

Para ser gerido eficazmente, o seu valor económico e a sua utilidade pública devem ser tidos 
em conta devidamente e de forma equilibrada. A atribuição de uma parte do espectro com o 
objectivo de realizar os objectivos de interesse geral não constitui, por conseguinte, uma 
restrição ou uma excepção ao princípio proposto de neutralidade de serviços, mas 
complementa-o. Não se justifica, portanto, a imposição de procedimentos de consulta 
adicionais.    

Alteração 46
Katerina Batzeli

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 6
Directiva 2002/21/CE
Artigo 7 – n.º 4 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) impor, alterar ou retirar uma obrigação 
a um operador em aplicação do artigo 16.º 
conjugado com o artigo 5.º e os artigos 9.º 
a 13.º da Directiva 2002/19/CE (Directiva 
Acesso) e com o artigo 17.º da Directiva 
2002/22/CE (Directiva Serviço Universal), 

(c) impor, alterar ou retirar uma obrigação 
a um operador em aplicação do artigo 16.º 
conjugado com o artigo 5.º – com 
excepção da alínea b) do n.º 1 – e os 
artigos 9.º a 13.º da Directiva 2002/19/CE 
(Directiva Acesso) e com o artigo 17.º da 
Directiva 2002/22/CE (Directiva Serviço 
Universal), 

Or. en

Justificação

As medidas contempladas no n.º 1, alínea b), do artigo 5 da Directiva 2002/19 (Directiva 
sobre o Acesso) visam a preservação do pluralismo dos media e da diversidade cultural no 
âmbito da televisão digital, pelo que se incluem claramente no âmbito de competências dos 
Estados-Membros.

Alteração47
Guy Bono

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 8 – alínea e)
Directiva 2002/21/EC
Artigo 8 – n. º 4 – alínea g)
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Texto da Comissão Alteração

g) aplicando o princípio de que os 
utilizadores finais devem poder aceder a - e 
distribuir - conteúdos legais e utilizar as 
aplicações e/ou serviços legais que 
entenderem.

g) aplicando o princípio de que os 
utilizadores finais têm o direito de aceder e 
de distribuir conteúdos (supressão) e de 
utilizar as aplicações e/ou serviços 
(supressão) que entenderem, na condição 
de respeitarem as legislações penais 
nacionais motivadas por considerações 
ligadas à ordem pública, à segurança 
pública e à moralidade pública.

Or. fr

Justificação

A utilização do adjectivo "legais" para qualificar "conteúdos" e "serviços" não permite cobrir 
as actividades de fraude informática que os utilizadores finais possam eventualmente 
cometer, prestando-se, por outro lado, a confusão.  É, por conseguinte, conveniente precisar 
que a autoridade nacional assegura que todas as actividades visadas pela disposição sejam 
possíveis, desde que o utilizador não viole as legislações penais nacionais (em particular em 
matéria de difusão de conteúdos de carácter pedo-pornográfico, racistas).

Alteração48
Katerina Batzeli

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 8 – alínea e)
Directiva 2002/21/CE
Artigo 8 – n.º 4 – alínea g-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

g-A) garantir a cooperação das empresas 
fornecedoras de redes e serviços de 
comunicações electrónicas com os 
sectores interessados na protecção e 
promoção dos conteúdos legais nas ditas 
redes e serviços.

Or. en
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Alteração 49
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 8 – alínea e)
Directiva 2002/21/CE
Artigo 8 – n.º 4 – alínea g-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(g-A) garantir a cooperação das empresas 
fornecedoras de redes e serviços de 
comunicações electrónicas com os 
sectores interessados na protecção e 
promoção dos conteúdos legais nas ditas 
redes e serviços.

Or. en

Justificação

A presente alteração é adicionada ao Capítulo III “Funções das entidades reguladoras 
nacionais”. O texto impõe aos serviços e às redes de comunicações electrónicas uma 
obrigação de cooperar com os titulares de direitos de propriedade intelectual (autores, 
produtores, intérpretes) a fim de definir meios comuns de protecção e promoção das obras 
protegidas por direitos de autor.  

Alteração 50
Guy Bono

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 8 – alínea c)
Directiva 2002/21/EC
Artigo 8 – n.º 4 – alínea g-A)

Texto da Comissão Alteração

g-A) aplicando o princípio segundo o qual 
não serão adoptadas quaisquer restrições 
aos direitos e liberdades dos utilizadores 
finais sem uma decisão prévia das 
autoridades judiciárias, excepto em caso 
de força maior ou de imperativos  ligados 
à preservação da integridade e da 
segurança das redes.
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Or. fr

Justificação

Excepto em caso de força maior ou de imperativos ligados à preservação da integridade e da 
segurança das infra-estruturas, só poderão ser adoptadas quaisquer restrições aos direitos e 
liberdades dos utilizadores finais por decisão da autoridade judiciária, guardiã natural das 
liberdades.

Alteração 51
Helga Trüpel

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 8-A (novo)
Directiva 2002/21/CE
Artigo 8-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(8-A) É inserido o seguinte artigo 8.º-A:
“Artigo 8.º-A

Coordenação das políticas em matéria de 
espectro radioeléctrico na Comunidade

1. Os Estados-Membros cooperarão entre 
si e com a Comissão no planeamento 
estratégico e na eventual harmonização 
da utilização de radiofrequências na 
Comunidade. Assegurarão a coerência 
entre as abordagens políticas em matéria 
de espectro e outras políticas nacionais ou 
comunitárias como, por exemplo, em 
matéria de meios de comunicação.   
2. Os Estados-Membros assegurarão a 
coordenação das abordagens políticas e, 
quando adequado, de condições 
harmonizadas no que se refere à 
disponibilidade e à utilização eficiente do 
espectro radioeléctrico necessárias ao 
estabelecimento e funcionamento do 
mercado interno, tendo em conta os 
aspectos económicos, políticos, culturais, 
de saúde e sociais relacionados com a 
utilização do espectro radioeléctrico. 
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3. Os Estados-Membros assegurarão o 
fornecimento coordenado e em tempo útil 
de informação relativa à atribuição, 
disponibilidade e utilização de 
radiofrequências na Comunidade.
4. Os Estados-Membros assegurarão uma 
coordenação efectiva dos interesses da 
Comunidade nas organizações 
internacionais em que a utilização do 
espectro radioeléctrico afecte as políticas 
comunitárias.
5. É criado um Comité da Política do 
Espectro Radioeléctrico (a seguir 
designado CPER) a fim de contribuir 
para o cumprimento dos objectivos 
enunciados nos n.ºs 1 a 4. O CPER 
aconselhará o Parlamento Europeu, o 
Conselho e a Comissão sobre questões de 
política do espectro radioeléctrico. O 
CPER será constituído por um 
representante de alto nível de cada 
autoridade reguladora nacional 
responsável pela política em matéria de 
espectro radioeléctrico e/ou pela 
regulamentação da comunicação social 
em cada Estado-Membro. A Comissão 
não terá direito de voto.
6. A pedido do Parlamento Europeu, do 
Conselho ou da Comissão ou por sua 
própria iniciativa, o CPER, deliberando 
por maioria qualificada, adoptará 
pareceres. Cada Estado-Membro terá 
direito a um voto e a Comissão não 
votará.
7. De três em três anos, a Comissão, tendo 
na máxima conta o parecer do CPER, 
formulará objectivos políticos comuns e 
emitirá orientações não vinculativas para 
o desenvolvimento da política comunitária 
em matéria de espectro.
8. A Comissão, tendo na máxima conta o 
parecer do CPER, poderá propor medidas 
legislativas para o cumprimento dos 
objectivos políticos comuns a que se 
refere o n.º 7.
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9. Sempre que seja necessário para 
assegurar a coordenação efectiva dos 
interesses da Comunidade em 
organizações internacionais, a Comissão 
poderá, com o acordo do CPER, propor 
ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
um mandato de negociação.
10. O CPER apresentará um relatório 
anual de actividades ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho.”

Or. en

Justificação

O planeamento estratégico do espectro a nível da UE pressupõe o respeito pelos acordos 
vinculativos à escala internacional e a garantia das competências dos Estados-Membros em 
matéria de espectro radioeléctrico. A gestão do espectro na UE só poderá avançar através de 
uma melhor coordenação das abordagens políticas, o que também pressupõe uma 
participação mais coordenada dos Estados-Membros nas instâncias internacionais. Propõe-
se a criação de um novo comité, composto por um representante de cada autoridade 
reguladora responsável pela política em matéria de telecomunicações e/ou de comunicação 
social nos Estados-Membros – tomando, assim, em consideração as ligações existentes entre 
a regulamentação da transmissão e a regulamentação dos conteúdos –, a fim de prestar 
assistência ao desenvolvimento de uma política europeia integral em matéria de espectro.

Alteração 52
Ignasi Guardans Cambó

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 8-A (novo)
Directiva 2002/21/CE
Artigo 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(8-A) É inserido o seguinte artigo 8.º-A:
  “Artigo 8.º-A

Coordenação das políticas em matéria de 
espectro radioeléctrico na Comunidade

1. Os Estados-Membros cooperarão entre 
si e com a Comissão no planeamento 
estratégico e na eventual harmonização 
da utilização de radiofrequências na 
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Comunidade. Assegurarão a coerência 
entre as abordagens políticas em matéria 
de espectro e outras políticas nacionais ou 
comunitárias como, por exemplo, em 
matéria de meios de comunicação.   
2. Os Estados-Membros assegurarão a 
coordenação das abordagens políticas e, 
quando adequado, de condições 
harmonizadas no que se refere à 
disponibilidade e à utilização eficiente do 
espectro radioeléctrico necessárias ao 
estabelecimento e funcionamento do 
mercado interno, tendo em conta os 
aspectos económicos, políticos, culturais, 
de saúde e sociais relacionados com a 
utilização do espectro radioeléctrico. 
3. Os Estados-Membros assegurarão o 
fornecimento coordenado e em tempo útil 
de informação relativa à atribuição, 
disponibilidade e utilização de 
radiofrequências na Comunidade.
4. Os Estados-Membros assegurarão uma 
coordenação efectiva dos interesses da 
Comunidade nas organizações 
internacionais em que a utilização do 
espectro radioeléctrico afecte as políticas 
comunitárias.
5. É criado um Comité da Política do 
Espectro Radioeléctrico (a seguir 
designado CPER) a fim de contribuir 
para o cumprimento dos objectivos 
enunciados nos n.ºs 1 a 4. O CPER 
aconselhará o Parlamento Europeu, o 
Conselho e a Comissão sobre questões de 
política do espectro radioeléctrico. O 
CPER será constituído por um 
representante de alto nível de cada 
autoridade reguladora nacional 
responsável pela política em matéria de 
espectro radioeléctrico e pela 
regulamentação em matéria de 
comunicação social em cada Estado-
Membro. A Comissão não terá direito de 
voto.
6. A pedido do Parlamento Europeu, do 
Conselho ou da Comissão ou por sua 
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própria iniciativa, o CPER, deliberando 
por maioria qualificada, adoptará 
pareceres. Cada Estado-Membro terá 
direito a um voto e a Comissão não 
votará.
7. De três em três anos, a Comissão, tendo 
na máxima conta o parecer do CPER, 
formulará objectivos políticos comuns e 
emitirá orientações não vinculativas para 
o desenvolvimento da política comunitária 
em matéria de espectro.
8. A Comissão, tendo na máxima conta o 
parecer do CPER, poderá propor medidas 
legislativas para o cumprimento dos 
objectivos políticos comuns a que se 
refere o n.º 7.
9. Sempre que seja necessário para 
assegurar a coordenação efectiva dos 
interesses da Comunidade em 
organizações internacionais, a Comissão 
poderá, com o acordo do CPER, propor 
ao Parlamento Europeu e ao Conselho
um mandato de negociação.
10. O CPER apresentará um relatório 
anual de actividades ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho.”

Or. en

Justificação

É necessário um enquadramento político efectivo para assegurar a cooperação dos 
Estados-Membros entre si e com a Comissão no planeamento estratégico do espectro 
radioeléctrico na Comunidade. A gestão do espectro na UE só poderá avançar através de 
uma melhor coordenação das abordagens políticas, o que também pressupõe uma 
participação mais coordenada dos Estados-Membros nas instâncias internacionais. 
Propõe-se a criação de um novo comité, o CPER, baseado no Comité do Espectro 
Radioeléctrico e no Grupo de Política do Espectro de Radiofrequências, e incluindo membros 
de cada autoridade nacional responsável pela regulamentação em matéria de comunicação 
social, a fim de prestar assistência ao desenvolvimento de uma política europeia integral em 
matéria de espectro.
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Alteração 53
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 8-A (novo)
Directiva 2002/21/CE
Artigo 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(8-A) É inserido o seguinte artigo 8.º-A:
  “Artigo 8.º-A

Coordenação das políticas em matéria de 
espectro radioeléctrico na Comunidade

1. Os Estados-Membros cooperarão entre 
si e com a Comissão no planeamento 
estratégico e na eventual harmonização 
da utilização de radiofrequências na 
Comunidade. Assegurarão a coerência 
entre as abordagens políticas em matéria 
de espectro e outras políticas nacionais ou 
comunitárias como, por exemplo, em 
matéria de meios de comunicação.   
2. Os Estados-Membros assegurarão a 
coordenação das abordagens políticas e, 
quando adequado, de condições 
harmonizadas no que se refere à 
disponibilidade e à utilização eficiente do 
espectro radioeléctrico necessárias ao 
estabelecimento e funcionamento do 
mercado interno, tendo em conta os 
aspectos económicos, políticos, culturais, 
de saúde e sociais relacionados com a 
utilização do espectro radioeléctrico. 
3. Os Estados-Membros assegurarão o 
fornecimento coordenado e em tempo útil 
de informação relativa à atribuição, 
disponibilidade e utilização de 
radiofrequências na Comunidade.
4. Os Estados-Membros assegurarão uma 
coordenação efectiva dos interesses da 
Comunidade nas organizações 
internacionais em que a utilização do 
espectro radioeléctrico afecte as políticas 
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comunitárias.
5. É criado um Comité da Política do 
Espectro Radioeléctrico (a seguir 
designado CPER) a fim de contribuir 
para o cumprimento dos objectivos 
enunciados nos n.ºs 1 a 4. O CPER 
aconselhará o Parlamento Europeu, o 
Conselho e a Comissão sobre questões de 
política do espectro radioeléctrico. O 
CPER será constituído por um 
representante de alto nível de cada 
autoridade reguladora nacional 
responsável pela política em matéria de 
espectro radioeléctrico e pela 
regulamentação em matéria de 
comunicação social em cada Estado-
Membro. A Comissão não terá direito de 
voto.
6. A pedido do Parlamento Europeu, do 
Conselho ou da Comissão ou por sua 
própria iniciativa, o CPER, deliberando 
por maioria qualificada, adoptará 
pareceres.  Cada Estado-Membro terá 
direito a um voto e a Comissão não 
votará.
7. De três em três anos, a Comissão, tendo 
na máxima conta o parecer do CPER, 
formulará objectivos políticos comuns e 
emitirá orientações não vinculativas para 
o desenvolvimento da política comunitária 
em matéria de espectro.
8. A Comissão, tendo na máxima conta o 
parecer do CPER, poderá propor medidas 
legislativas para o cumprimento dos 
objectivos políticos comuns a que se 
refere o n.º 7.
9. Sempre que seja necessário para 
assegurar a coordenação efectiva dos 
interesses da Comunidade em 
organizações internacionais, a Comissão 
poderá, com o acordo do CPER, propor 
ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
um mandato de negociação.
10. O CPER apresentará um relatório 
anual de actividades ao Parlamento 
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Europeu e ao Conselho.”

Or. en

Justificação

Propõe-se a criação de um novo comité, composto por um representante de cada autoridade 
reguladora responsável pela política em matéria de telecomunicações e de comunicação 
social nos Estados-Membros – tomando, assim, em consideração as ligações existentes entre 
a regulamentação da transmissão e a regulamentação dos conteúdos –, a fim de prestar 
assistência ao desenvolvimento de uma política europeia integral em matéria de espectro.

Alteração 54
Helga Trüpel

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 9
Directiva 2002/21/CE
Artigo 9 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros garantirão a gestão 
eficaz das radiofrequências para serviços 
de comunicações electrónicas no seu 
território de acordo com o artigo 8.º. 
Assegurarão que a atribuição e a 
consignação dessas radiofrequências pelas 
autoridades reguladoras nacionais se 
baseiem em critérios objectivos, 
transparentes, não discriminatórios e 
proporcionados.

1. Tendo em conta que as 
radiofrequências são um bem público com 
um importante valor social, cultural e 
económico, os Estados-Membros
garantirão a gestão eficaz das 
radiofrequências para serviços de 
comunicações electrónicas no seu território 
de acordo com o artigo 8.º. Assegurarão 
que a atribuição e a consignação dessas 
radiofrequências pelas autoridades 
reguladoras nacionais se baseiem em 
critérios objectivos, transparentes, não 
discriminatórios e proporcionados.

Or. en

Justificação

O espectro radioeléctrico é sem dúvida um recurso limitado. Para ser gerido eficazmente, o 
seu valor económico e a sua utilidade pública devem ser tidos em conta devidamente e de 
forma equilibrada.
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Alteração 55
Katerina Batzeli

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 9
Directiva 2002/21/CE
Artigo 9 – n.º 3 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) cumprir uma restrição em 
conformidade com o n.º 4 infra.

d) cumprir uma restrição em conformidade 
com o n.º 4 infra, incluindo as restrições 
que visam promover os objectivos de 
política cultural e de comunicação social.

Or. en

Justificação

Os objectivos de política cultural e de comunicação social devem ser explicitamente 
referidos, uma vez que figuram entre os principais argumentos que impelem os 
Estados-Membros a impor restrições ao princípio da neutralidade tecnológica e de serviços.

Alteração 56
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 9
Directiva 2002/21/CE
Artigo 9 – n.º 3 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) cumprir uma restrição em 
conformidade com o n.º 4 infra.

d) assegurar a realização de um objectivo 
de interesse geral em conformidade com o 
n.º 4 infra.

Or. en

Justificação

A presente alteração é necessária a fim de assegurar a coerência com o artigo 9.º, nº 4.
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Alteração 57
Helga Trüpel

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 9 
Directiva 2002/21/CE
Artigo 9 – n.º 3 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) cumprir uma restrição em 
conformidade com o n.º 4 infra.

d) assegurar a realização de um objectivo 
de interesse geral em conformidade com o 
n.º 4 infra.

Or. en

Justificação

A presente alteração é necessária para assegurar a coerência lexical com as alterações 
propostas no artigo 9, n.º 4, da Directiva-Quadro.

Alteração 58
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 9
Directiva 2002/21/CE
Artigo 9 – n.º 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

4. Salvo disposição em contrário do 
segundo parágrafo ou das medidas 
adoptadas em conformidade com o artigo 
9.º-C, os Estados-Membros garantirão que 
possam ser oferecidos todos os tipos de 
serviços de comunicações electrónicas nas 
faixas de radiofrequências abertas às
comunicações electrónicas. Os 
Estados-Membros poderão, no entanto, 
prever restrições proporcionadas e não 
discriminatórias para os tipos de serviços 
de comunicações electrónicas a oferecer. 

4. Salvo disposição em contrário do 
segundo parágrafo ou das medidas 
adoptadas em conformidade com o artigo 
9.º-C, os Estados-Membros garantirão que 
possam ser oferecidos todos os tipos de 
serviços de comunicações electrónicas nas 
faixas de radiofrequências disponíveis para 
os serviços de comunicações electrónicas, 
tal como identificados nas suas tabelas 
nacionais de atribuição de 
radiofrequências e nos Regulamentos da 
União Internacional das 
Telecomunicações (UIT). Os 
Estados-Membros poderão, no entanto, 
prever medidas proporcionadas e não 
discriminatórias para os tipos de serviços 
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de comunicações electrónicas a oferecer. .

Or. en

Justificação

A neutralidade de serviços deve ser definida de acordo com as possibilidades oferecidas 
pelos Regulamentos da UIT que determinam quais são os serviços que podem coexistir nas 
diferentes faixas. Em resultado da adopção desta definição, juridicamente consistente, da 
neutralidade de serviços, as medidas tomadas no quadro dos regulamentos da UIT a fim de 
garantir a realização de objectivos de interesse público não constituem uma restrição mas 
sim uma consequência deste princípio. 

Alteração 59
Katerina Batzeli

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 9
Directiva 2002/21/CE
Artigo 9 – n.º 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

4. Salvo disposição em contrário do 
segundo parágrafo ou das medidas 
adoptadas em conformidade com o artigo 
9.º-C, os Estados-Membros garantirão que 
possam ser oferecidos todos os tipos de 
serviços de comunicações electrónicas nas 
faixas de radiofrequências abertas às
comunicações electrónicas. Os 
Estados-Membros poderão, no entanto, 
prever restrições proporcionadas e não 
discriminatórias para os tipos de serviços 
de comunicações electrónicas a oferecer.

4. Salvo disposição em contrário do 
segundo parágrafo ou das medidas 
adoptadas em conformidade com o artigo 
9.º-C, os Estados-Membros garantirão que
possam ser oferecidos todos os tipos de 
serviços de comunicações electrónicas nas 
faixas de radiofrequências disponíveis para 
os serviços de comunicações electrónicas, 
tal como identificados nas suas tabelas 
nacionais de atribuição de 
radiofrequências e nos Regulamentos da 
União Internacional das 
Telecomunicações (UIT). Os 
Estados-Membros poderão, no entanto, 
prever restrições proporcionadas e não 
discriminatórias para os tipos de serviços 
de comunicações electrónicas a oferecer.

Or. en
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Justificação

As tabelas nacionais de atribuição constituem o principal instrumento de distribuição de 
faixas de radiofrequências. Para além disso, é essencial tornar claro que a aplicação do 
princípio da neutralidade deve ser coerente com os regulamentos de radiocomunicações da 
UIT, os quais constituem o principal meio de protecção contra as interferências. 

Alteração 60
Ignasi Guardans Cambó

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 9
Directiva 2002/21/CE
Artigo 9 – n.º 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

4. Salvo disposição em contrário do 
segundo parágrafo ou das medidas 
adoptadas em conformidade com o artigo 
9.º-C, os Estados-Membros garantirão que 
possam ser oferecidos todos os tipos de 
serviços de comunicações electrónicas nas 
faixas de radiofrequências abertas às
comunicações electrónicas. Os 
Estados-Membros poderão, no entanto, 
prever restrições proporcionadas e não 
discriminatórias para os tipos de serviços 
de comunicações electrónicas a oferecer.

4. Salvo disposição em contrário do 
segundo parágrafo ou das medidas 
adoptadas em conformidade com o artigo 
9.º-C, os Estados-Membros garantirão que 
possam ser oferecidos todos os tipos de 
serviços de comunicações electrónicas nas 
faixas de radiofrequências disponíveis para 
os serviços de comunicações electrónicas, 
tal como identificados nas suas tabelas 
nacionais de atribuição de 
radiofrequências e nos Regulamentos da 
União Internacional das 
Telecomunicações (UIT). Os 
Estados-Membros poderão, no entanto, 
prever restrições proporcionadas e não 
discriminatórias para os tipos de serviços 
de comunicações electrónicas a oferecer.

Or. en

Justificação

A neutralidade de serviços deve ser circunscrita às possibilidades oferecidas pelos 
Regulamentos das radiocomunicações da UIT que determinam quais são os serviços que 
podem coexistir nas diferentes faixas.



PE405.980v01-00 36/70 AM\722479PT.doc

PT

Alteração 61
Helga Trüpel

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 9
Directiva 2002/21/CE
Artigo 9 – n.º 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

4. Salvo disposição em contrário do 
segundo parágrafo ou das medidas 
adoptadas em conformidade com o artigo 
9.º-C, os Estados-Membros garantirão que 
possam ser oferecidos todos os tipos de 
serviços de comunicações electrónicas nas 
faixas de radiofrequências abertas às 
comunicações electrónicas. Os 
Estados-Membros poderão, no entanto, 
prever restrições proporcionadas e não 
discriminatórias para os tipos de serviços 
de comunicações electrónicas a oferecer.

4. Salvo disposição em contrário do 
segundo parágrafo ou das medidas 
adoptadas em conformidade com o artigo 
9.º-C, os Estados-Membros garantirão que 
possam ser oferecidos todos os tipos de 
serviços de comunicações electrónicas nas 
faixas de radiofrequências disponíveis para 
os serviços de comunicações electrónicas, 
tal como identificados nas suas tabelas 
nacionais de atribuição de 
radiofrequências e nos Regulamentos da 
União Internacional das 
Telecomunicações (UIT). Os 
Estados-Membros poderão, no entanto, 
prever medidas proporcionadas e não 
discriminatórias para os tipos de serviços 
de comunicações electrónicas a oferecer.

Or. en

Justificação

A neutralidade de serviços deve ser definida de acordo com as possibilidades oferecidas 
pelos Regulamentos da UIT que determinam quais são os serviços que podem coexistir nas 
diferentes faixas. Em resultado da adopção desta definição, juridicamente consistente, da 
neutralidade de serviços, as medidas tomadas no quadro dos regulamentos da UIT a fim de 
garantir a realização de objectivos de interesse público não constituem uma restrição mas 
sim uma consequência deste princípio. Por razões de transparência, todos os objectivos de 
interesse geral devem estar definidos na legislação nacional conforme o comunitário. 
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Alteração 62
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 9
Directiva 2002/21/CE
Artigo 9 – n.º 4 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

As restrições que exijam que um serviço 
seja oferecido numa faixa específica terão 
como justificação garantir o cumprimento 
de um objectivo de interesse geral em 
conformidade com o direito comunitário, 
como a salvaguarda da vida humana, a 
promoção da coesão social, regional ou 
territorial, o evitar de utilizações 
ineficientes das radiofrequências ou, como 
definida na legislação nacional conforme 
com o direito comunitário, a promoção da 
diversidade cultural e linguística e do 
pluralismo dos media.

As medidas que exijam que um serviço 
seja oferecido numa faixa específica terão 
como justificação garantir o cumprimento 
de um objectivo de interesse geral definido 
na legislação nacional em conformidade 
com o direito comunitário, como a 
salvaguarda da vida humana, a promoção 
da coesão social, regional ou territorial, o 
evitar de utilizações ineficientes das 
radiofrequências ou a promoção de 
objectivos de política cultural e de 
comunicação social, nomeadamente de
diversidade cultural e linguística e do 
pluralismo dos media. 

Or. en

Justificação

A neutralidade de serviços deve ser circunscrita às possibilidades oferecidas pelos 
regulamentos da UIT que determinam quais são os serviços que podem coexistir nas 
diferentes faixas. Em resultado desta definição juridicamente correcta de neutralidade de 
serviços, as medidas tomadas no âmbito dos regulamentos da UIT para garantir os objectivos 
de interesse geral não constituem uma restrição mas sim uma consequência deste princípio.
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Alteração 63
Ignasi Guardans Cambó

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 9
Directiva 2002/21/CE
Artigo 9 – n.º 4 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

As restrições que exijam que um serviço 
seja oferecido numa faixa específica terão 
como justificação garantir o cumprimento 
de um objectivo de interesse geral em 
conformidade com o direito comunitário, 
como a salvaguarda da vida humana, a 
promoção da coesão social, regional ou 
territorial, o evitar de utilizações 
ineficientes das radiofrequências ou, como 
definida na legislação nacional conforme 
com o direito comunitário, a promoção da 
diversidade cultural e linguística e do 
pluralismo dos media.

As restrições que exijam que um serviço de 
comunicações electrónicas seja oferecido 
numa faixa específica terão como 
justificação garantir o cumprimento de um 
objectivo de interesse geral definido na 
legislação nacional em conformidade com 
o direito comunitário, como a salvaguarda 
da vida humana, a promoção da coesão 
social, regional ou territorial, o evitar de 
utilizações ineficientes das 
radiofrequências ou a promoção de 
objectivos de política cultural e de 
comunicação social, nomeadamente de
diversidade cultural e linguística e do 
pluralismo dos media. 

Or. en

Justificação

O modo como os objectivos de interesse geral devem ser interpretados em cada 
Estado-Membro deve obedecer ao princípio da subsidiariedade. Por outro lado, a mera 
referência à "promoção da diversidade cultural e linguística e do pluralismo dos media" é 
demasiado estreita e não cobre todos os objectivos de interesse geral perseguidos pelas 
políticas de comunicação social audiovisual.
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Alteração 64
Helga Trüpel

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 9
Directiva 2002/21/CE
Artigo 9 – n.º 4 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

As restrições que exijam que um serviço
seja oferecido numa faixa específica terão 
como justificação garantir o cumprimento 
de um objectivo de interesse geral em 
conformidade com o direito comunitário, 
como a salvaguarda da vida humana, a 
promoção da coesão social, regional ou 
territorial, o evitar de utilizações 
ineficientes das radiofrequências ou, como 
definida na legislação nacional conforme 
com o direito comunitário, a promoção da 
diversidade cultural e linguística e do 
pluralismo dos media. 

As medidas que exijam que um serviço 
seja oferecido numa faixa específica terão 
como justificação garantir o cumprimento 
de um objectivo de interesse geral definido 
na legislação nacional em conformidade 
com o direito comunitário, como a 
salvaguarda da vida humana, a promoção 
da coesão social, regional ou territorial, o 
evitar de utilizações ineficientes das 
radiofrequências ou a promoção de 
objectivos de política cultural e de 
comunicação social, nomeadamente de
diversidade cultural e linguística e do 
pluralismo dos media. 

Or. en

Justificação

A neutralidade de serviços deve ser circunscrita às possibilidades oferecidas pelos 
regulamentos da UIT que determinam quais são os serviços que podem coexistir nas 
diferentes faixas. Em resultado desta definição juridicamente correcta de neutralidade de 
serviços, as medidas tomadas no âmbito dos regulamentos da UIT para garantir os objectivos 
de interesse geral não constituem uma restrição mas sim uma consequência deste princípio. 
Por motivos de transparência, todos os objectivos de interesse geral devem ser definidos na 
legislação nacional em conformidade com o direito comunitário.
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Alteração 65
Gyula Hegyi

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 9
Directiva 2002/21/CE
Artigo 9 – n.º 4 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

As restrições que exijam que um serviço 
seja oferecido numa faixa específica terão 
como justificação garantir o cumprimento 
de um objectivo de interesse geral em 
conformidade com o direito comunitário, 
como a salvaguarda da vida humana, a 
promoção da coesão social, regional ou 
territorial, o evitar de utilizações 
ineficientes das radiofrequências ou, como 
definida na legislação nacional conforme 
com o direito comunitário, a promoção da 
diversidade cultural e linguística e do 
pluralismo dos media. 

As restrições que exijam que um serviço 
seja oferecido numa faixa específica terão 
como justificação garantir o cumprimento 
de um objectivo de interesse geral em 
conformidade com o direito comunitário, 
como a salvaguarda da vida humana, a 
promoção da coesão social, regional ou 
territorial, o evitar de utilizações 
ineficientes das radiofrequências, a 
educação ou, como definida na legislação 
nacional conforme com o direito 
comunitário, a promoção da diversidade 
cultural e linguística e do pluralismo dos 
media.

Or. en

Justificação

Tendo em conta a importância da educação para a nossa sociedade, é necessário 
mencioná-la como um objectivo que justifica as restrições proporcionadas e não 
discriminatórias impostas à neutralidade de serviços.

Alteração 66
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 9
Directiva 2002/21/CE
Artigo 9 – n.º 4 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Uma restrição que proíba a oferta de Uma medida que proíba a oferta de 
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qualquer outro serviço numa faixa 
específica apenas poderá ser imposta 
quando justificada pela necessidade de 
proteger serviços de salvaguarda da vida 
humana. 

qualquer outro serviço de comunicações 
electrónicas numa faixa específica apenas 
poderá ser imposta quando justificada pela 
necessidade de proteger serviços de 
salvaguarda da vida humana ou de evitar 
interferências prejudiciais. 

Or. en

Justificação

A neutralidade de serviços deve ser circunscrita às possibilidades oferecidas pelos 
regulamentos da UIT que determinam quais são os serviços que podem coexistir nas 
diferentes faixas. Em resultado desta definição juridicamente correcta de neutralidade de 
serviços, as medidas tomadas no âmbito dos regulamentos da UIT para garantir os objectivos 
de interesse geral não constituem uma restrição mas sim uma consequência deste princípio.

Alteração 67
Helga Trüpel

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 9
Directiva 2002/21/CE
Artigo 9 – n.º 4 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Uma restrição que proíba a oferta de 
qualquer outro serviço numa faixa 
específica apenas poderá ser imposta 
quando justificada pela necessidade de 
proteger serviços de salvaguarda da vida 
humana. 

Uma medida que proíba a oferta de 
qualquer outro serviço de comunicações 
electrónicas numa faixa específica apenas 
poderá ser imposta quando justificada pela 
necessidade de proteger serviços de 
salvaguarda da vida humana ou de evitar 
interferências prejudiciais.

Or. en

Justificação

A neutralidade de serviços deve ser circunscrita às possibilidades oferecidas pelos 
regulamentos da UIT que determinam quais são os serviços que podem coexistir nas 
diferentes faixas. Em resultado desta definição juridicamente correcta de neutralidade de 
serviços, as medidas tomadas no âmbito dos regulamentos da UIT para garantir os objectivos 
de interesse geral não constituem uma restrição mas sim uma consequência deste princípio. 
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Por motivos de transparência, todos os objectivos de interesse geral devem ser definidos na 
legislação nacional em conformidade com o direito comunitário.

Alteração 68
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 9
Directiva 2002/21/CE
Artigo 9 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os Estados-Membros reavaliarão 
periodicamente a necessidade das 
restrições referidas nos n.os 3 e 4.

5. Os Estados-Membros reavaliarão 
periodicamente a necessidade dos 
objectivos de interesse geral referidos nos 
n.os 3 e 4.

Or. en

Alteração 69
Helga Trüpel

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 9
Directiva 2002/21/CE
Artigo 9 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. Os Estados-Membros terão 
competência para definir, em 
conformidade com o seu direito interno, o 
âmbito, a natureza e a duração das 
medidas que visam a promoção de 
objectivos de política cultural e de 
comunicação social, nomeadamente de 
diversidade cultural e linguística e de 
pluralismo dos media.

Or. en
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Justificação

Alteração 16 (Guardans Cambó): substitui-se o termo "restrições" por "medidas" para 
assegurar a coerência de vocabulário com as alterações propostas ao n.º 4 do artigo 9 da 
directiva-quadro.

Alteração 70
Katerina Batzeli

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 10
Directiva 2002/21/CE
Artigo 9-A – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Caso o titular do direito referido no 
n.º 1 seja um fornecedor de serviços de 
conteúdos por radiodifusão sonora ou 
televisiva e o direito de utilização das 
radiofrequências tenha sido concedido 
para o cumprimento de um objectivo 
específico de interesse geral, o pedido de 
reavaliação apenas poderá referir-se à 
parte das radiofrequências que é 
necessária para o cumprimento desse 
objectivo. A parte das radiofrequências 
que se torne desnecessária para o 
cumprimento do referido objectivo em 
resultado da aplicação dos n.os 3 e 4 do 
artigo 9.º será sujeita a um novo 
procedimento de consignação em 
conformidade com o n.º 2 do artigo 7.º da 
Directiva Autorização.

2. As restrições concedidas para o 
cumprimento de um objectivo específico 
de interesse geral no âmbito da política 
nacional em matéria cultural e dos media 
estão isentas do procedimento de 
reavaliação referido neste artigo.

Or. en

Justificação

As especificidades dos objectivos de interesse geral do sector audiovisual - que justificam a 
competência dos Estados-Membros para definir o âmbito, a natureza e a duração das 
restrições ao princípio da neutralidade - devem justificar também o procedimento de 
reavaliação particular definido pelos Estados-Membros.
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Alteração 71
Ignasi Guardans Cambó

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 10
Directiva 2002/21/CE
Artigo 9-A – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Caso o titular do direito referido no n.º 1 
seja um fornecedor de serviços de 
conteúdos por radiodifusão sonora ou 
televisiva e o direito de utilização das 
radiofrequências tenha sido concedido para 
o cumprimento de um objectivo específico 
de interesse geral, o pedido de reavaliação 
apenas poderá referir-se à parte das 
radiofrequências que é necessária para o 
cumprimento desse objectivo. A parte das 
radiofrequências que se torne desnecessária 
para o cumprimento do referido objectivo 
em resultado da aplicação dos n.os 3 e 4 
do artigo 9.º será sujeita a um novo 
procedimento de consignação em 
conformidade com o n.º 2 do artigo 7.º da 
Directiva Autorização.

2. Caso o titular do direito referido no n.º 1 
seja um fornecedor de serviços de 
conteúdos por radiodifusão sonora ou 
televisiva e o direito de utilização das 
radiofrequências tenha sido concedido para 
o cumprimento de um objectivo específico 
de interesse geral, incluindo a prestação 
de serviços de radiodifusão sonora ou 
televisiva, o direito de usar a parte das 
radiofrequências que é necessária para o 
cumprimento desse objectivo permanece 
inalterado até expirar. A parte das 
radiofrequências que se torne desnecessária 
para o cumprimento do referido objectivo 
será sujeita a um novo procedimento de 
consignação em conformidade com os 
n.ºs 3 e 4 do artigo 9.º da presente 
directiva e o n.º 2 do artigo 7.º da Directiva 
2002/20/CE (Directiva Autorização).

Or. en

Justificação

Os operadores de radiodifusão deverão poder continuar a fornecer os seus serviços de 
radiodifusão e até mesmo a desenvolvê-los (i.e. HDTV) depois da transição para o digital. A 
parte do dividendo digital que não for utilizada para fins de radiodifusão deverá ser 
reatribuída para outros fins de acordo com as novas regras.
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Alteração 72
Helga Trüpel

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 10
Directiva 2002/21/CE
Artigo 9-A – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Caso o titular do direito referido no n.º 1 
seja um fornecedor de serviços de 
conteúdos por radiodifusão sonora ou 
televisiva e o direito de utilização das 
radiofrequências tenha sido concedido para 
o cumprimento de um objectivo específico 
de interesse geral, o pedido de reavaliação 
apenas poderá referir-se à parte das 
radiofrequências que é necessária para o 
cumprimento desse objectivo. A parte das 
radiofrequências que se torne
desnecessária para o cumprimento do 
referido objectivo em resultado da 
aplicação dos n.os 3 e 4 do artigo 9.º será 
sujeita a um novo procedimento de 
consignação em conformidade com o n.º 2 
do artigo 7.º da Directiva Autorização.

2. Caso o titular do direito referido no n.º 1 
seja um fornecedor de serviços de 
conteúdos por radiodifusão sonora ou 
televisiva e o direito de utilização das 
radiofrequências tenha sido concedido para 
o cumprimento de um objectivo específico 
de interesse geral, o direito de usar a parte 
das radiofrequências atribuída para o 
cumprimento desse objectivo permanece 
inalterado até expirar. A parte das 
radiofrequências que se possa tornar
desnecessária para o cumprimento do 
referido objectivo será sujeita a um novo 
procedimento de consignação em 
conformidade com os n.ºs 3 e 4 do artigo 
9.º da presente directiva e o n.º 2 do artigo 
7.º da Directiva Autorização.

Or. en

Justificação

(Alteração 29 (Trautmann) - parcialmente modificada pela extensão da disposição também 
aos serviços de rádio.) Os operadores de radiodifusão sonora ou televisiva deverão poder 
continuar a fornecer os seus serviços de radiodifusão e até mesmo a desenvolvê-los (i.e. 
HDTV) depois da transição para o digital.
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Alteração 73
Marielle De Sarnez

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 10
Directiva 2002/21/EC
Artigo 9-A – n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

2. Caso o titular do direito referido no 
n.º 1 seja um fornecedor de serviços de 
conteúdos por radiodifusão sonora ou 
televisiva e o direito de utilização das 
radiofrequências tenha sido concedido 
para o cumprimento de um objectivo 
específico de interesse geral, o pedido de 
reavaliação apenas poderá referir-se à 
parte das radiofrequências que é 
necessária para o cumprimento desse 
objectivo. A parte das radiofrequências que 
se torne desnecessária para o cumprimento 
do referido objectivo em resultado da 
aplicação dos n.°s 3 e 4 do artigo 9.º será 
sujeita a um novo procedimento de 
consignação em conformidade com o n.º 2 
do artigo 7.º da Directiva Autorização.

2. Este artigo não se aplica quando as 
restrições aplicadas pelos 
Estados-Membros consistam em promover 
os objectivos da política cultural, da 
diversidade linguística e do pluralismo 
dos media. 

Or. fr

Alteração 74
Ignasi Guardans Cambó

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 10
Directiva 2002/21/CE
Artigo 9-B – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros garantirão que as 
empresas possam, sem o consentimento 
prévio da autoridade reguladora nacional,
transferir ou alugar a outras empresas 
direitos individuais de utilização de 

1. Os Estados-Membros garantirão que as 
empresas possam transferir ou alugar a 
outras empresas direitos individuais de 
utilização de radiofrequências nas faixas 
para as quais tal esteja previsto nas 
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radiofrequências nas faixas para as quais 
tal esteja previsto nas medidas de execução 
adoptadas em conformidade com o artigo 
9.º-C. 

medidas de execução adoptadas em 
conformidade com o artigo 9.º-C, desde 
que essa transferência ou aluguer ocorra 
em conformidade com os procedimentos 
nacionais e não resulte numa modificação 
do serviço prestado nessa faixa de 
radiofrequência. 

Or. en

Justificação

O comércio do espectro não deve resultar em especulação, nem na cobrança do serviço 
prestado em faixas de radiofrequências específicas, em particular, quando foi disponibilizado 
com base numa restrição destinada a garantir o cumprimento de um objectivo de interesse 
geral.

Alteração 75
Katerina Batzeli

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 10
Directiva 2002/21/CE
Artigo 9-B – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros garantirão que as 
empresas possam, sem o consentimento 
prévio da autoridade reguladora nacional,
transferir ou alugar a outras empresas 
direitos individuais de utilização de 
radiofrequências nas faixas para as quais 
tal esteja previsto nas medidas de execução 
adoptadas em conformidade com o artigo 
9.º-C. 

1. Os Estados-Membros garantirão que as 
empresas possam transferir ou alugar a 
outras empresas direitos individuais de 
utilização de radiofrequências nas faixas 
para as quais tal esteja previsto nas 
medidas de execução adoptadas em 
conformidade com o artigo 9.º-C, desde 
que essa transferência ou aluguer ocorra 
em conformidade com os procedimentos 
nacionais e não resulte numa modificação 
do serviço prestado nessa faixa de 
radiofrequência. 

Or. en



PE405.980v01-00 48/70 AM\722479PT.doc

PT

Justificação

Como o comércio do espectro continua a ser uma competência nacional, os procedimentos e 
regulamentos nacionais devem ser plenamente tidos em conta.

Alteração 76
Claire Gibault, Jean-Marie Cavada, Marie-Hélène Descamps

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 10
Directiva 2002/21/EC
Artigo 9-B – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Caso o titular do direito referido no 
n.º 1 seja um fornecedor de serviços de 
conteúdos por radiodifusão sonora ou 
televisiva e o direito de utilização das 
radiofrequências tenha sido concedido 
para o cumprimento de um objectivo 
específico de interesse geral, o pedido de 
reavaliação apenas poderá referir-se à 
parte das radiofrequências que é 
necessária para o cumprimento desse 
objectivo. A parte das radiofrequências que 
se torne desnecessária para o cumprimento 
do referido objectivo em resultado da 
aplicação dos n.°s 3 e 4 do artigo 9.º será 
sujeita a um novo procedimento de 
consignação em conformidade com o n.º 2 
do artigo 7.º da Directiva Autorização.

2. Este artigo não se aplica às restrições 
aplicadas pelos Estados-Membros com a 
finalidade de promover os objectivos da 
política cultural e dos meios de 
comunicação, como a diversidade cultural 
e linguística e o pluralismo dos media.

Or. fr

Justificação

Posto que os Estados-Membros são competentes para definir o alcance, a natureza e a 
duração das restrições aos princípios de neutralidade tecnológica e de serviço tendo como 
finalidade a promoção dos objectivos da política cultural e dos media, o procedimento de 
reexame previsto no artigo 9.º bis não será adequado nesses casos.  Acresce que o n.º 2 da 
Comissão contém uma amálgama de dois diferentes pontos:  o reexame das restrições e o 
reexame dos direitos de utilização enquanto tal, estando este previsto no n.º 2 do artigo 5.º da 
Directiva "Autorização".
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Alteração 77
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 10
Directiva 2002/21/CE
Artigo 9-C – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

No intuito de contribuir para o 
desenvolvimento do mercado interno, para 
a realização dos princípios do presente 
artigo, a Comissão poderá adoptar medidas 
de execução adequadas para:

No intuito de contribuir para o 
desenvolvimento do mercado interno, e 
sem prejuízo do artigo 8.º da presente 
directiva, para a realização dos princípios 
do presente artigo, a Comissão poderá 
adoptar medidas técnicas de execução 
adequadas para:

Or. en

Justificação

Deve ser assegurada a coerência jurídica com o artigo 8.º-A (novo) e a definição de 
neutralidade tecnológica e de serviços no artigo 9.º da presente directiva. Além disso, é 
necessário assegurar a coerência jurídica com a Decisão " espectro de radiofrequências" 
(Dec.676/2002/EC), em particular, no que respeita ao âmbito do artigo relativo às medidas 
técnicas de execução e aos objectivos de interesse geral (nova alínea d) correspondente ao 
n.º 4 do artigo 1.º da decisão supramencionada).

Alteração 78
Helga Trüpel

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 10
Directiva 2002/21/CE
Artigo 9-C – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

No intuito de contribuir para o 
desenvolvimento do mercado interno, para 
a realização dos princípios do presente 
artigo, a Comissão poderá adoptar medidas 
de execução adequadas para:

No intuito de contribuir para o 
desenvolvimento do mercado interno, e 
sem prejuízo do artigo 8.º da presente 
directiva, para a realização dos princípios 
do presente artigo, a Comissão poderá 
adoptar medidas técnicas de execução 
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adequadas para:

Or. en

Justificação

Deve ser assegurada a coerência jurídica com o artigo 8.º-A (novo) e a definição de 
neutralidade tecnológica e de serviços no artigo 9.º da presente directiva.

Alteração 79
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 10
Directiva 2002/21/CE
Artigo 9-C – n.º 1 – alínea –a (nova)

Texto da Comissão Alteração

-a) harmonizar as normas relativas à 
disponibilidade e uso eficiente das 
radiofrequências em conformidade com o 
artigo 9.º;

Or. en

Justificação

Deve ser assegurada a coerência jurídica com o artigo 8.º-A (novo) e a definição de 
neutralidade tecnológica e de serviços no artigo 9.º da presente directiva. Além disso, é 
necessário assegurar a coerência jurídica com a Decisão " espectro de radiofrequências" 
(Dec.676/2002/EC), em particular, no que respeita ao âmbito do artigo relativo às medidas 
técnicas de execução e aos objectivos de interesse geral (nova alínea d) correspondente ao 
n.º 4 do artigo 1.º da decisão supramencionada).
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Alteração 80
Helga Trüpel

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 10
Directiva 2002/21/CE
Artigo 9-C – n.º 1 – alínea –a (nova)

Texto da Comissão Alteração

-a) harmonizar as normas relativas à 
disponibilidade e uso eficiente das 
radiofrequências em conformidade com o 
artigo 9.º;

Or. en

Justificação

Legal consistency should be ensured with Article 8a (new) and the definition of service and 
technology neutrality in Article 9 of this Directive. Also, legal consistency needs to be ensured  
with the Radio Spectrum Decision (676/2002/EC), in particular with regards to the scope of 
the article which concerns technical implementation measures and measures of general 
interest objectives (new (d)  which corresponds to Article 1 para.4 of the Spectrum decision). 
Any harmonised decision on further exceptions of service and technology neutrality does 
constitute an essential element of this Directive and should be subject to a legislative 
amendment.

Alteração 81
Ignasi Guardans Cambó

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 10
Directiva 2002/21/CE
Artigo 9-C – n.º 1 – alínea -a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

  a-A) assegurar o fornecimento 
coordenado e em tempo útil de 
informação relativa à atribuição, 
disponibilidade e utilização de 
radiofrequências;
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Or. en

Justificação

Para alcançar consistência e coerência, importa que todas as medidas de harmonização no 
domínio da gestão do espectro sejam agrupadas em vez de estarem distribuídas por dois 
quadros jurídicos diferentes (Directiva-Quadro e Decisão Espectro Radioeléctrico).

Alteração 82
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 10
Directiva 2002/21/CE
Artigo 9-C – n.º 1 – alínea -a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-A) assegurar o fornecimento 
coordenado e em tempo útil de 
informação relativa à atribuição, 
disponibilidade e utilização de 
radiofrequências;

Or. en

Justificação

Importa assegurar a coerência jurídica com o artigo 8.º-A (novo) e a definição da 
neutralidade do serviço e da tecnologia constante do artigo 9.º da presente directiva. Importa 
assegurar igualmente a coerência jurídica com a Decisão Espectro de Radiofrequências 
(676/2002/Comissão), em particular no tocante ao âmbito de aplicação do artigo relativo as 
medidas técnicas de execução e aos objectivos de interesse geral (nova alínea d), que 
corresponde ao n.º 4 do artigo 1.º da Decisão Espectro de Radiofrequências). 
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Alteração 83
Helga Trüpel

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 10
Directiva 2002/21/CE
Artigo 9-C – n.º 1 – alínea -a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-A) assegurar o fornecimento 
coordenado e em tempo útil de 
informação relativa à atribuição, 
disponibilidade e utilização de 
radiofrequências;

Or. en

Justificação

Legal consistency should be ensured with Article 8a (new) and the definition of service and 
technology neutrality in Article 9 of this Directive. Also, legal consistency needs to be ensured 
with the Radio Spectrum Decision (676/2002/EC), in particular with regards to the scope of 
the article which concerns technical implementation measures and measures of general 
interest objectives (new (d) which corresponds to Article 1 para.4 of the Spectrum decision). 
Any harmonised decision on further exceptions of service and technology neutrality does 
constitute an essential element of this Directive and should be subject to a legislative 
amendment.

Alteração 84
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 10
Directiva 2002/21/CE
Artigo 9-C – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) harmonizar a identificação das faixas 
cujos direitos de utilização podem ser 
transferidos ou alugados entre empresas; 

a) identificar as faixas cujos direitos de 
utilização podem ser transferidos ou 
alugados entre empresas, excluindo as 
frequências reservadas pelos 
Estados-Membros para serviços de 
radiodifusão;  
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Or. en

Justificação

Importa assegurar a coerência jurídica com o artigo 8.º-A (novo) e a definição da 
neutralidade do serviço e da tecnologia constante do artigo 9.º da presente directiva. Importa 
assegurar igualmente a coerência jurídica com a Decisão Espectro de Radiofrequências 
(676/2002/Comissão), em particular no tocante ao âmbito de aplicação do artigo relativo as 
medidas técnicas de execução e aos objectivos de interesse geral (nova alínea d), que 
corresponde ao n.º 4 do artigo 1.º da Decisão Espectro de Radiofrequências).

Alteração 85
Helga Trüpel

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 10
Directiva 2002/21/CE
Artigo 9-C – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) harmonizar a identificação das faixas 
cujos direitos de utilização podem ser 
transferidos ou alugados entre empresas; 

a) identificar as faixas cujos direitos de 
utilização podem ser transferidos ou 
alugados entre empresas, excluindo as 
frequências reservadas pelos 
Estados-Membros para serviços de 
radiodifusão;  

Or. en

Justificação

Legal consistency should be ensured with Article 8a (new) and the definition of service and 
technology neutrality in Article 9 of this Directive. Also, legal consistency needs to be ensured  
with the Radio Spectrum Decision (676/2002/EC), in particular with regards to the scope of 
the article which concerns technical implementation measures and measures of general 
interest objectives (new (d) which corresponds to Article 1 para.4 of the Spectrum decision). 
Any harmonised decision on further exceptions of service and technology neutrality does 
constitute an essential element of this Directive and should be subject to a legislative 
amendment.
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Alteração 86
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 10
Directiva 2002/21/CE
Artigo 9-C – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) criar uma excepção aos princípios da 
neutralidade tecnológica ou de serviços e 
harmonizar o âmbito e a natureza das 
eventuais excepções a esses princípios em 
conformidade com os n.ºs 3 e 4 do artigo 
9.º distintas das destinadas a garantir a 
promoção da diversidade cultural e 
linguística e do pluralismo dos media.  

As presentes medidas de execução não 
afectam as medidas tomadas a nível 
comunitário ou nacional, no respeito do 
direito comunitário, com vista a 
prosseguir objectivos de interesse geral, 
em especial relacionados com a 
regulamentação de conteúdos e a política 
audiovisual. 

Or. en

Justificação

Importa assegurar a coerência jurídica com o artigo 8.º-A (novo) e a definição da 
neutralidade do serviço e da tecnologia constante do artigo 9.º da presente directiva. Importa 
assegurar igualmente a coerência jurídica com a Decisão Espectro de Radiofrequências 
(676/2002/Comissão), em particular no tocante ao âmbito de aplicação do artigo relativo as 
medidas técnicas de execução e aos objectivos de interesse geral (nova alínea d), que 
corresponde ao n.º 4 do artigo 1.º da Decisão Espectro de Radiofrequências). 

Alteração 87
Helga Trüpel

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 10
Directiva 2002/21/CE
Artigo 9-C – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) criar uma excepção aos princípios da 
neutralidade tecnológica ou de serviços e 
harmonizar o âmbito e a natureza das 
eventuais excepções a esses princípios em 
conformidade com os n.ºs 3 e 4 do artigo 

As presentes medidas de execução não 
afectam as medidas tomadas a nível 
comunitário ou nacional, no respeito do 
direito comunitário, com vista a 
prosseguir objectivos de interesse geral, 
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9.º distintas das destinadas a garantir a 
promoção da diversidade cultural e 
linguística e do pluralismo dos media.  

em especial relacionados com a 
regulamentação de conteúdos e a política 
audiovisual. 

Or. en

Justificação

Importa assegurar a coerência jurídica com o artigo 8.º-A (novo) e a definição da 
neutralidade do serviço e da tecnologia constante do artigo 9.º da presente directiva. Importa 
assegurar igualmente a coerência jurídica com a Decisão Espectro de Radiofrequências 
(676/2002/Comissão), em particular no tocante ao âmbito de aplicação do artigo relativo as 
medidas técnicas de execução e aos objectivos de interesse geral (nova alínea d), que 
corresponde ao n.º 4 do artigo 1.º da Decisão Espectro de Radiofrequências).

Alteração 88
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 10
Directiva 2002/21/CE
Artigo 9-C – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

Estas medidas, destinadas a alterar 
elementos não essenciais da presente 
directiva complementando-a, serão 
adoptadas em conformidade com o 
procedimento de regulamentação com 
controlo referido no n.º 3 do artigo 22.º. 
Por imperativos de urgência, a Comissão 
poderá utilizar o procedimento de
urgência referido no n.º 4 do artigo 22.º. 
Na execução das disposições do presente 
artigo, a Comissão poderá ser assistida pela
Autoridade, em conformidade com o 
artigo 10.º do Regulamento […/CE].

Estas medidas, destinadas a alterar 
elementos não essenciais da presente 
directiva complementando-a, serão 
adoptadas em conformidade com o 
procedimento de regulamentação com 
controlo referido no n.º 3 do artigo 22.º. Na 
execução das disposições das alíneas a) a 
c) do presente artigo, a Comissão poderá 
ser assistida pelo CPER.

Or. en

Justificação

Importa assegurar a coerência jurídica com o artigo 8.º-A (novo) e a definição da 
neutralidade do serviço e da tecnologia constante do artigo 9.º da presente directiva. Importa 
assegurar igualmente a coerência jurídica com a Decisão Espectro de Radiofrequências 
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(676/2002/Comissão), em particular no tocante ao âmbito de aplicação do artigo relativo as 
medidas técnicas de execução e aos objectivos de interesse geral (nova alínea d), que 
corresponde ao n.º 4 do artigo 1.º da Decisão Espectro de Radiofrequências).

Alteração 89
Helga Trüpel

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 10
Directiva 2002/21/CE
Artigo 9-C – n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

Estas medidas, destinadas a alterar 
elementos não essenciais da presente 
directiva complementando-a, serão 
adoptadas em conformidade com o 
procedimento de regulamentação com 
controlo referido no n.º 3 do artigo 22.º. 
Por imperativos de urgência, a Comissão 
poderá utilizar o procedimento de 
urgência referido no n.º 4 do artigo 22.º. 
Na execução das disposições do presente 
artigo, a Comissão poderá ser assistida pela 
Autoridade, em conformidade com o 
artigo 10.º do Regulamento […/CE].

Estas medidas, destinadas a alterar 
elementos não essenciais da presente 
directiva complementando-a, serão 
adoptadas em conformidade com o 
procedimento de regulamentação com 
controlo referido no n.º 3 do artigo 22.º. Na 
execução das disposições das alíneas a) a 
c) do presente artigo, a Comissão poderá 
ser assistida pelo CPER.

Or. en

Justificação

Legal consistency should be ensured with Article 8a (new) and the definition of service and 
technology neutrality in Article 9 of this Directive. Also, legal consistency needs to be ensured 
with the Radio Spectrum Decision (676/2002/EC), in particular with regards to the scope of 
the article which concerns technical implementation measures and measures of general 
interest objectives (new (d) which corresponds to Article 1 para.4 of the Spectrum decision). 
Any harmonised decision on further exceptions of service and technology neutrality does 
constitute an essential element of this Directive and should be subject to a legislative 
amendment.
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Alteração 90
Ignasi Guardans Cambó

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 10
Directiva 2002/21/CE
Artigo 9-C – n.º 1 – alínea -a) (nova)

Texto da Comissão Alteração

  a) harmonizar as regras relativas à 
disponibilidade e utilização eficiente das 
radiofrequências em conformidade com o 
procedimento definido no Anexo I;

Or. en

Justificação

Para alcançar consistência e coerência, importa que todas as medidas de harmonização no 
domínio da gestão do espectro sejam agrupadas em vez de estarem distribuídas por dois 
quadros jurídicos diferentes (Directiva-Quadro e Decisão Espectro de Radiofrequências). 

Alteração 91
Ignasi Guardans Cambó

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 11 – alínea b) 
Directiva 2002/21/CE
Artigo 10 – n.º 4 – parágrafo 2 

Texto da Comissão Alteração

As medidas destinadas a alterar elementos 
não essenciais da presente directiva 
complementando-a serão adoptadas em 
conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo referido no 
n.º 3 do artigo 22.º. Por imperativos de 
urgência, a Comissão poderá utilizar o 
procedimento de urgência referido no n.º 
4 do artigo 22.º."

As medidas destinadas a alterar elementos 
não essenciais da presente directiva 
complementando-a serão adoptadas em 
conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo referido no 
n.º 3 do artigo 22.º.

Or. en
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Justificação

Não se justifica a aplicação do procedimento de urgência para a adopção deste tipo de 
medidas.

Alteração 92
Helga Trüpel

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 11 – alínea b) 
Directiva 2002/21/CE
Artigo 10 – n.º 4 – parágrafo 2 

Texto da Comissão Alteração

As medidas destinadas a alterar elementos 
não essenciais da presente directiva 
complementando-a serão adoptadas em 
conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo referido no 
n.º 3 do artigo 22.º. Por imperativos de 
urgência, a Comissão poderá utilizar o 
procedimento de urgência referido no n.º 
4 do artigo 22.º."

As medidas destinadas a alterar elementos 
não essenciais da presente directiva 
complementando-a serão adoptadas em 
conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo referido no 
n.º 3 do artigo 22.º.

Or. en

Justificação

Não se justifica a aplicação do procedimento de urgência para a adopção deste tipo de 
medidas.

Alteração 93
Katerina Batzeli

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 2 – ponto 3 – alínea a)
Directiva 2002/19/CE
Artigo 5 – n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

2. As obrigações e condições impostas nos 
termos do n.º 1 serão objectivas, 

2. As obrigações e condições impostas nos 
termos do n.º 1 serão objectivas, 
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transparentes, proporcionadas e não 
discriminatórias e serão aplicadas em 
conformidade com os procedimentos 
previstos nos artigos 6.º e 7.º da Directiva 
2002/21/CE (Directiva-Quadro)."

transparentes, proporcionadas e não 
discriminatórias e serão aplicadas em 
conformidade com os procedimentos 
previstos nos artigos 6.º e 7.º da Directiva 
2002/21/CE (Directiva-Quadro)."

Estes procedimentos não se aplicam à 
alínea a) do n.º 1 do presente artigo.

Or. en

Justificação

As medidas previstas no n.º 1 do artigo 5.º da Directiva 2002/19 (Directiva Acesso) visam 
manter o pluralismo dos media e a diversidade cultural no domínio da televisão digital, pelo 
que se inserem claramente no âmbito de competências dos Estados-Membros.

Alteração 94
Ignasi Guardans Cambó

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 3 – ponto 3
Directiva 2002/20/CE
Artigo 5 – n.º 1 – parte introdutória 

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros não subordinarão 
a utilização de radiofrequências à 
concessão de direitos individuais de 
utilização, mas incluirão condições para a 
utilização dessas radiofrequências na
autorização geral, a menos que a 
concessão de direitos individuais se 
justifique para:

1. Os Estados-Membros facilitarão a 
utilização das radiofrequências abrangidas 
pela autorização. Os Estados-Membros
concederão direitos individuais para:

Or. en

Justificação

Embora as autorizações gerais possam ser uma solução viável, a longo prazo, à medida que 
se desenvolver a tecnologia para evitar problemas de interferências, a concessão de licenças 
individuais deve continuar a ser o procedimento normal para a atribuição de espectro.
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Alteração 95
Helga Trüpel

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 3 – ponto 3
Directiva 2002/20/CE
Artigo 5 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros não subordinarão 
a utilização de radiofrequências à 
concessão de direitos individuais de 
utilização, mas incluirão condições para a 
utilização dessas radiofrequências na
autorização geral, a menos que a 
concessão de direitos individuais se 
justifique para:

1. Os Estados-Membros facilitarão a 
utilização das radiofrequências abrangidas 
pela autorização. Os Estados-Membros
concederão direitos individuais para:

Or. en

Justificação

(Trautmann, alteração 72, justificação alterada). Embora as autorizações gerais possam ser 
uma solução viável, a longo prazo, à medida que se desenvolver a tecnologia para evitar 
problemas de interferências, a concessão de licenças individuais deve continuar a ser o 
procedimento normal para a atribuição de espectro. Na prática, a Comissão confirma esta 
abordem, designadamente na sua Comunicação sobre o dividendo digital, em que propõe a 
atribuição de serviços específicos a subbandas específicas através de licenças individuais.

Alteração 96
Helga Trüpel

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 3 – ponto 3
Directiva 2002/20/CE
Artigo 5 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Sem prejuízo dos critérios específicos 
definidos previamente pelos 
Estados-Membros para conceder direitos 
de utilização de radiofrequências aos 
fornecedores de serviços de conteúdos de 
radiodifusão sonora ou televisiva tendo em 
vista a realização de objectivos de interesse 

Sem prejuízo dos critérios e procedimentos
específicos definidos pelos 
Estados-Membros para conceder direitos 
de utilização de radiofrequências aos 
fornecedores de serviços de conteúdos de 
radiodifusão sonora ou televisiva tendo em 
vista a realização de objectivos de interesse 
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geral em conformidade com o direito 
comunitário, esses direitos de utilização 
serão concedidos através de procedimentos 
objectivos, transparentes, não 
discriminatórios e proporcionados e, no 
caso das radiofrequências, de acordo com o 
disposto no artigo 9.º da Directiva 
2002/21/CE (Directiva-Quadro). Os 
procedimentos serão também abertos, 
excepto nos casos em que se demonstre 
que a concessão de direitos individuais de 
utilização das radiofrequências aos 
fornecedores de serviços de conteúdos de 
radiodifusão sonora ou televisiva é 
essencial para o cumprimento de uma 
dada obrigação definida previamente pelo 
Estado-Membro, necessária para 
satisfazer um objectivo de interesse geral 
em conformidade com o direito 
comunitário.

geral em conformidade com o direito 
comunitário, esses direitos de utilização 
serão concedidos através de procedimentos 
objectivos, transparentes, não 
discriminatórios e proporcionados e, no 
caso das radiofrequências, de acordo com o 
disposto no artigo 9.º da Directiva 
2002/21/CE (Directiva-Quadro).

Or. en

Justificação

A proposta corresponde à directiva actualmente em vigor que revelou ser funcional e 
eficiente. 

Alteração 97
Helga Trüpel

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 3 – ponto 5
Directiva 2002/20/CE
Artigo 6-A – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Para atingir os objectivos enunciados 
no artigo 1.º, e sem prejuízo do disposto 
no n.º 2 do artigo 5.º da presente directiva, 
a Comissão poderá adoptar medidas de 
execução para:

1. Sem prejuízo do disposto nos n.ºs 1 e 2 
do artigo 5.º da presente directiva, e nos 
artigos 8.º e 9.º da Directiva 2002/21/EC 
(Directiva-Quadro), a Comissão poderá 
adoptar medidas de execução para:

Or. en



AM\722479PT.doc 63/70 PE405.980v01-00

PT

Justificação

Todas as medidas de execução previstas no artigo 6.º-A (harmonização) deverão ser 
adoptadas de acordo com o procedimento de regulação com controlo. Não se justifica a 
aplicação do procedimento de urgência para a adopção deste tipo de medidas.

Alteração 98
Helga Trüpel

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 3 – ponto 5
Directiva 2002/20/CE
Artigo 6-A – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) identificar as faixas de radiofrequências 
cuja utilização deverá estar sujeita a 
autorizações gerais ou a direitos 
individuais de utilização de 
radiofrequências;

a) identificar as faixas de radiofrequências 
cuja utilização deverá estar sujeita a 
autorizações gerais; 

Or. en

Justificação

Todas as medidas de execução previstas no artigo 6.º-A (harmonização) deverão ser 
adoptadas de acordo com o procedimento de regulamentação com controlo. Não se justifica 
a aplicação do procedimento de urgência para a adopção destas medidas.  

Alteração 99
Helga Trüpel

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 3 – ponto 5
Directiva 2002/20/CE
Artigo 6-A – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) harmonizar os procedimentos de 
concessão de autorizações gerais ou 
direitos individuais de utilização de 
radiofrequências ou de números; 

Suprimido

Or. en
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Justificação

Todas as medidas de execução previstas no artigo 6.º-A (harmonização) deverão ser 
adoptadas de acordo com o procedimento de regulamentação com controlo. Não se justifica 
a aplicação do procedimento de urgência para a adopção destas medidas.  

Alteração 100
Helga Trüpel

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 3 – ponto 5
Directiva 2002/20/CE
Artigo 6-A – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) harmonizar as condições especificadas 
no anexo II relativas às autorizações 
gerais ou aos direitos individuais de 
utilização de radiofrequências ou de 
números;

Suprimido

Or. en

Justificação

Todas as medidas de execução previstas no artigo 6.º-A (harmonização) deverão ser 
adoptadas de acordo com o procedimento de regulamentação com controlo. Não se justifica 
a aplicação do procedimento de urgência para a adopção destas medidas.  

Alteração 101
Helga Trüpel

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 3 – ponto 5
Directiva 2002/20/CE
Artigo 6-A – n.º 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) prever a alteração ou a retirada de 
autorizações ou de direitos de utilização e 
os procedimentos relacionados com a 
alínea d);

Suprimido

Or. en
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Justificação

Todas as medidas de execução previstas no artigo 6.º-A (harmonização) deverão ser 
adoptadas de acordo com o procedimento de regulamentação com controlo. Não se justifica 
a aplicação do procedimento de urgência para a adopção destas medidas.  

Alteração 102
Helga Trüpel

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 3 – ponto 5
Directiva 2002/20/CE
Artigo 6-A – n.º 1 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) estabelecer procedimentos para a 
selecção das empresas às quais as 
autoridades reguladoras nacionais 
concederão direitos individuais de 
utilização de radiofrequências ou de 
números, se for caso disso em 
conformidade com as disposições do 
artigo 6.º-B. 

Suprimido

Or. en

Justificação

Todas as medidas de execução previstas no artigo 6.º-A (harmonização) deverão ser 
adoptadas de acordo com o procedimento de regulamentação com controlo. Não se justifica 
a aplicação do procedimento de urgência para a adopção destas medidas.  

Alteração 103
Helga Trüpel

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 3 – ponto 5
Directiva 2002/20/CE
Artigo 6-A – n.° 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

As medidas referidas nas alíneas a) a d) e 
na alínea f), destinadas a alterar elementos 
não essenciais da presente directiva 
complementando-a, serão adoptadas em 
conformidade com o procedimento de 

As medidas acima referidas, destinadas a 
alterar elementos não essenciais da 
presente directiva complementando-a, 
serão adoptadas em conformidade com o 
procedimento de regulamentação com 
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regulamentação com controlo referido no 
n.º 3 do artigo 14.º-A. Por imperativos de 
urgência, a Comissão poderá utilizar o 
procedimento de urgência referido no n.º 
4 do artigo 14.º-A.

controlo referido no n.º 3 do artigo 14.º-A. 

Or. en

Justificação

Todas as medidas de execução previstas no artigo 6.º-A (harmonização) deverão ser 
adoptadas de acordo com o procedimento de regulamentação com controlo. Não se justifica 
a aplicação do procedimento de urgência para a adopção destas medidas.  

Alteração 104
Ignasi Guardans Cambó

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 3 – ponto 5
Directiva 2002/20/CE
Artigo 6-B – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

1. A medida técnica de execução referida 
no n.º 1, alínea f), do artigo 6.º-A poderá 
prever que a Autoridade apresente 
propostas para a selecção da ou das 
empresas às quais serão concedidos 
direitos individuais de utilização de 
radiofrequências ou de números, em 
conformidade com o artigo 12.º do 
Regulamento [..]. 

Suprimido

Nesses casos, a medida especificará o 
prazo em que a Autoridade concluirá a 
selecção, o procedimento, as regras e as 
condições aplicáveis à selecção e os 
pormenores dos eventuais encargos e 
taxas a impor aos titulares de direitos de 
utilização de radiofrequências e/ou de 
números, para garantir a utilização 
óptima dos recursos espectrais ou de 
numeração. O procedimento de selecção 
será aberto, transparente, não 
discriminatório e objectivo.
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Or. en

Justificação

Os processos de selecção à escala europeia para a concessão de direitos devem ser objecto 
de propostas legislativas específicas e não estar sujeitos ao procedimento de comitologia.

Alteração 105
Helga Trüpel

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 3 – ponto 5
Directiva 2002/20/CE
Artigo 6-B – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A medida técnica de execução referida 
no n.º 1, alínea f), do artigo 6.º-A poderá 
prever que a Autoridade apresente 
propostas para a selecção da ou das 
empresas às quais serão concedidos 
direitos individuais de utilização de 
radiofrequências ou de números, em 
conformidade com o artigo 12.º do 
Regulamento [..].

Suprimido

Nesses casos, a medida especificará o 
prazo em que a Autoridade concluirá a 
selecção, o procedimento, as regras e as 
condições aplicáveis à selecção e os 
pormenores dos eventuais encargos e 
taxas a impor aos titulares de direitos de 
utilização de radiofrequências e/ou de 
números, para garantir a utilização 
óptima dos recursos espectrais ou de 
numeração. O procedimento de selecção 
será aberto, transparente, não 
discriminatório e objectivo.

Or. en

Justificação

(Trautmann, alteração 82 e proposta de compromisso da Presidência de 24 de Abril de 



PE405.980v01-00 68/70 AM\722479PT.doc

PT

2008). Os processos de selecção à escala europeia para a concessão de direitos devem ser 
objecto de propostas legislativas específicas e não estar sujeitos ao procedimento de 
comitologia.  

Alteração 106
Ignasi Guardans Cambó

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 3 – ponto 5
Directiva 2002/20/CE
Artigo 6-B – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Tendo na máxima conta o parecer da 
Autoridade, a Comissão adoptará uma 
medida que seleccione a ou as empresas 
às quais serão concedidos direitos 
individuais de utilização de 
radiofrequências ou de números. A 
medida especificará o prazo em que tais 
direitos de utilização deverão ser 
concedidos pelas autoridades reguladoras 
nacionais. Ao fazê-lo, a Comissão agirá 
em conformidade com o procedimento 
referido no n.º 2 do artigo 14.º-A.

Suprimido

Or. en

Justificação

Os processos de selecção à escala europeia para a concessão de direitos devem ser objecto 
de propostas legislativas específicas e não estar sujeitos ao procedimento de comitologia.

Alteração 107
Helga Trüpel

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 3 – ponto 5
Directiva 2002/20/CE
Artigo 6-B – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Tendo na máxima conta o parecer da 
Autoridade, a Comissão adoptará uma 
medida que seleccione a ou as empresas 

Suprimido
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às quais serão concedidos direitos 
individuais de utilização de 
radiofrequências ou de números. A 
medida especificará o prazo em que tais 
direitos de utilização deverão ser 
concedidos pelas autoridades reguladoras 
nacionais. Ao fazê-lo, a Comissão agirá 
em conformidade com o procedimento 
referido no n.º 2 do artigo 14.º-A.

Or. en

Justificação

(Trautmann, alteração 82 e proposta de compromisso da Presidência de 24 de Abril de 
2008). Os processos de selecção à escala europeia para a concessão de direitos devem ser 
objecto de propostas legislativas específicas e não estar sujeitos ao procedimento de 
comitologia.  

Alteração 108
Ignasi Guardans Cambó

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 3 – ponto 11
Directiva 2002/20/CE
Artigo 14-A – n.º 4 

Texto da Comissão Alteração

4. Sempre que se faça referência ao 
presente número, são aplicáveis os n.°s 1, 
2, 4 e 6 do artigo 5.º-A e o artigo 7.º da 
Decisão 1999/468/CE, tendo-se em conta 
o disposto no seu artigo 8.º.

Suprimido

Or. en

Justificação

O tipo de medidas de comitologia adoptadas ao abrigo da Directiva Autorização não justifica 
a aplicação do procedimento de urgência.
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Alteração 109
Helga Trüpel

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 3 – ponto 11 
Directiva 2002/20/CE
Artigo 14-A – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Sempre que se faça referência ao 
presente número, são aplicáveis os n.°s 1, 
2, 4 e 6 do artigo 5.º-A e o artigo 7.º da 
Decisão 1999/468/CE, tendo-se em conta 
o disposto no seu artigo 8.º.

Suprimido

Or. en

Justificação

(Trautmann, alteração 85). O tipo de medidas de comitologia adoptadas ao abrigo da 
Directiva Autorização não justifica a aplicação do procedimento de urgência. 

Alteração 110
Helga Trüpel

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 3 – ponto 15 
Directiva 2002/20/CE
Anexo II

Texto da Comissão Alteração

(15) É aditado um novo anexo II, cujo 
texto consta do anexo da presente 
directiva.

Suprimido

Or. en

Justificação

Este ponto é suprimido em conformidade com o documento de 24 de Abril do Conselho.


	722479pt.doc

