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Alteração 12
Helga Trüpel

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 24

Texto da Comissão Alteração

(24) Um serviço de radiodifusão televisiva 
é um serviço de comunicação social 
audiovisual linear, tal como definido na 
Directiva Serviços de Comunicação Social 
Audiovisual do Parlamento Europeu e do 
Conselho de […] 2007, oferecido por um 
fornecedor de serviços de comunicação 
social para visualização simultânea de 
programas com base numa grelha de 
programação; um fornecedor de serviços 
de comunicação social pode oferecer 
várias grelhas de programação áudio ou 
audiovisual (canais). Poderá ser imposta a 
obrigação legal de transporte, mas apenas 
para canais de radiodifusão especificados 
fornecidos por um fornecedor de serviços 
de comunicação social especificado. Os 
Estados-Membros devem apresentar uma 
justificação clara para a inclusão da 
obrigação de transporte na sua legislação 
nacional, para que tal obrigação seja 
transparente, proporcionada e 
correctamente definida. Neste contexto, as 
regras relativas à obrigação de transporte 
devem ser concebidas de modo a 
proporcionar incentivos suficientes para 
um investimento eficiente nas infra-
estruturas. As regras relativas à obrigação 
de transporte devem ser revistas 
periodicamente, de modo que se 
mantenham a par da evolução tecnológica 
e do mercado, para continuarem 
proporcionadas em relação aos objectivos a 
alcançar. Dada a rápida evolução das 
condições tecnológicas e de mercado, essa 
revisão total deve realizar-se com 
intervalos máximos de três anos, exigindo 
uma consulta pública a todas as partes 
interessadas. Um ou mais canais 

(24) Poderá ser imposta a obrigação legal 
de transporte para serviços de 
comunicação social radiofónica ou
audiovisual e serviços complementares 
especificados fornecidos por um 
fornecedor de serviços de comunicação 
social especificado. Os serviços 
audiovisuais encontram-se definidos na 
alínea a) do artigo 1.º da Directiva 
89/552/CEE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 3 de Outubro de 1989, 
relativa à coordenação de certas 
disposições legislativas, regulamentares e 
administrativas dos Estados-Membros 
relativas ao exercício de actividades de 
radiodifusão televisiva (Directiva Serviços 
de Comunicação Social Audiovisual). Os 
Estados-Membros devem apresentar uma 
justificação clara para a inclusão da 
obrigação de transporte, para que tal 
obrigação seja transparente, proporcionada 
e correctamente definida. Neste contexto, 
as regras relativas à obrigação de 
transporte devem ser concebidas de modo a 
proporcionar incentivos suficientes para 
um investimento eficiente nas infra-
estruturas. As regras relativas à obrigação 
de transporte devem ser revistas 
periodicamente, de modo que se 
mantenham a par da evolução tecnológica 
e do mercado, para continuarem 
proporcionadas em relação aos objectivos a 
alcançar. Os serviços complementares 
incluem, entre outros, serviços que 
melhorem a acessibilidade para os 
utilizadores com deficiência, como os de 
videotexto, legendas, descrição áudio ou 
linguagem gestual.
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radiodifundidos podem ser 
complementados com serviços que 
melhorem a acessibilidade para os 
utilizadores com deficiência, como os de 
videotexto, legendas, descrição áudio ou 
linguagem gestual.

Or. en

Justificação

A fim de salvaguardar a aplicação futura do artigo 31.º, tendo em conta a criação de novas 
plataformas e serviços, e para que os Estados-Membros possam assegurar o acesso dos 
espectadores e ouvintes a serviços lineares e não lineares quando for necessário, o âmbito de 
aplicação possível desta disposição tem de ser alargado aos serviços de comunicação 
audiovisual, em conformidade com a nova Directiva sobre Serviços de Comunicação Social 
Audiovisual. O considerando 24 deve reflectir esta abordagem.

Alteração 13
Ruth Hieronymi, Marie-Hélène Descamps

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 24

Texto da Comissão Alteração

(24) Um serviço de radiodifusão televisiva 
é um serviço de comunicação social 
audiovisual linear, tal como definido na 
Directiva Serviços de Comunicação Social 
Audiovisual do Parlamento Europeu e do 
Conselho de […] 2007, oferecido por um 
fornecedor de serviços de comunicação 
social para visualização simultânea de 
programas com base numa grelha de 
programação; um fornecedor de serviços 
de comunicação social pode oferecer 
várias grelhas de programação áudio ou 
audiovisual (canais). Poderá ser imposta a 
obrigação legal de transporte, mas apenas
para canais de radiodifusão especificados 
fornecidos por um fornecedor de serviços 
de comunicação social especificado. Os 
Estados-Membros devem apresentar uma 
justificação clara para a inclusão da 

(24) Poderá ser imposta a obrigação legal 
de transporte para serviços de 
comunicação social radiofónica ou
audiovisual e serviços complementares 
especificados fornecidos por um 
fornecedor de serviços de comunicação 
social especificado.
Os serviços audiovisuais encontram-se 

definidos na alínea a) do artigo 1.º da 
Directiva 89/552/CEE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 3 de Outubro 
de 1989, relativa à coordenação de certas 
disposições legislativas, regulamentares e 
administrativas dos Estados-Membros 
relativas ao exercício de actividades de 
radiodifusão televisiva (Directiva Serviços 
de Comunicação Social Audiovisual). Os 
Estados-Membros devem apresentar uma 
justificação clara para a inclusão da 
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obrigação de transporte na sua legislação 
nacional, para que tal obrigação seja 
transparente, proporcionada e 
correctamente definida. Neste contexto, as 
regras relativas à obrigação de transporte 
devem ser concebidas de modo a 
proporcionar incentivos suficientes para 
um investimento eficiente nas infra-
estruturas. As regras relativas à obrigação 
de transporte devem ser revistas 
periodicamente, de modo que se 
mantenham a par da evolução tecnológica 
e do mercado, para continuarem 
proporcionadas em relação aos objectivos a 
alcançar. Dada a rápida evolução das 
condições tecnológicas e de mercado, essa 
revisão total deve realizar-se com 
intervalos máximos de três anos, exigindo 
uma consulta pública a todas as partes 
interessadas. Um ou mais canais 
radiodifundidos podem ser 
complementados com serviços que 
melhorem a acessibilidade para os 
utilizadores com deficiência, como os de 
videotexto, legendas, descrição áudio ou 
linguagem gestual.

obrigação de transporte, para que tal 
obrigação seja transparente, proporcionada 
e correctamente definida. Neste contexto, 
as regras relativas à obrigação de 
transporte devem ser concebidas de modo a 
proporcionar incentivos suficientes para 
um investimento eficiente nas infra-
estruturas. As regras relativas à obrigação 
de transporte devem ser revistas 
periodicamente, de modo que se 
mantenham a par da evolução tecnológica 
e do mercado, para continuarem 
proporcionadas em relação aos objectivos a 
alcançar. Um ou mais serviços de 
comunicação audiovisual podem ser 
complementados com serviços que 
melhorem a acessibilidade para os 
utilizadores com deficiência, como os de 
videotexto, legendas, descrição áudio ou 
linguagem gestual.

Or. en

Justificação

A fim de salvaguardar a aplicação futura do artigo 31.º, tendo em conta a criação de novas 
plataformas e serviços, e para que os Estados-Membros possam assegurar o acesso dos 
espectadores e ouvintes a serviços lineares e não lineares quando for necessário, o âmbito de 
aplicação possível desta disposição tem de ser alargado aos serviços de comunicação 
audiovisual, em conformidade com a nova Directiva sobre Serviços de Comunicação Social 
Audiovisual. O considerando 24 deve reflectir esta abordagem.
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Alteração 14
Katerina Batzeli

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 24

Texto da Comissão Alteração

(24) Um serviço de radiodifusão televisiva 
é um serviço de comunicação social 
audiovisual linear, tal como definido na 
Directiva Serviços de Comunicação Social 
Audiovisual do Parlamento Europeu e do 
Conselho de […] 2007, oferecido por um 
fornecedor de serviços de comunicação 
social para visualização simultânea de 
programas com base numa grelha de 
programação; um fornecedor de serviços 
de comunicação social pode oferecer 
várias grelhas de programação áudio ou 
audiovisual (canais). Poderá ser imposta a 
obrigação legal de transporte, mas apenas
para canais de radiodifusão especificados 
fornecidos por um fornecedor de serviços 
de comunicação social especificado. Os 
Estados-Membros devem apresentar uma 
justificação clara para a inclusão da 
obrigação de transporte na sua legislação 
nacional, para que tal obrigação seja 
transparente, proporcionada e 
correctamente definida.  Neste contexto, as 
regras relativas à obrigação de transporte 
devem ser concebidas de modo a 
proporcionar incentivos suficientes para 
um investimento eficiente nas infra-
estruturas. As regras relativas à obrigação 
de transporte devem ser revistas 
periodicamente, de modo que se 
mantenham a par da evolução tecnológica 
e do mercado, para continuarem 
proporcionadas em relação aos objectivos a 
alcançar. Dada a rápida evolução das 
condições tecnológicas e de mercado, essa 
revisão total deve realizar-se com 
intervalos máximos de três anos, exigindo 
uma consulta pública a todas as partes 
interessadas. Um ou mais canais 
radiodifundidos podem ser 

(24) Poderá ser imposta a obrigação legal 
de transporte relativamente à 
acessibilidade e a outros serviços 
complementares para serviços de 
comunicação social radiofónica e 
audiovisual especificados fornecidos por 
um fornecedor de serviços de comunicação 
social especificado, tal como definidos na 
alínea d) do artigo 1.º Directiva 
89/551/CEE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 3 de Outubro de 1989, 
relativa à coordenação de certas 
disposições legislativas, regulamentares e 
administrativas dos Estados-Membros 
relativas ao exercício de actividades de 
radiodifusão televisiva (Directiva 
"Serviços de comunicação social 
audiovisual"). Os Estados-Membros 
devem apresentar uma justificação clara 
para a inclusão da obrigação de transporte 
na sua legislação nacional, para que tal 
obrigação seja transparente, proporcionada 
e correctamente definida.  Neste contexto, 
as regras relativas à obrigação de 
transporte devem ser concebidas de modo a 
proporcionar incentivos suficientes para 
um investimento eficiente nas infra-
estruturas. As regras relativas à obrigação 
de transporte devem ser revistas 
periodicamente, de modo que se 
mantenham a par da evolução tecnológica 
e do mercado, para continuarem 
proporcionadas em relação aos objectivos a 
alcançar. Dada a rápida evolução das 
condições tecnológicas e de mercado, essa 
revisão total deve realizar-se com 
intervalos máximos de três anos, exigindo 
uma consulta pública a todas as partes 
interessadas. Os serviços complementares 
incluem, entre outros, serviços que 
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complementados com serviços que 
melhorem a acessibilidade para os 
utilizadores com deficiência, como os de 
videotexto, legendas, descrição áudio ou 
linguagem gestual.

melhorem a acessibilidade para os 
utilizadores com deficiência, como os de 
videotexto, legendas, descrição áudio ou 
linguagem gestual.

Or. en

Justificação

O âmbito de aplicação possível desta disposição tem de ser alargado em conformidade com a 
nova Directiva sobre Serviços de Comunicação Social Audiovisual. O âmbito de aplicação 
das regras relativas à obrigação de transporte deve ser estendido a outras obrigações 
relevantes para além das relativas à acessibilidade, nomeadamente aos serviços dirigidos 
para categorias do público ou para o público em geral.

Alteração 15
Claire Gibault, Jean-Marie Cavada

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 24

Texto da Comissão Alteração

(24) Um serviço de radiodifusão televisiva 
é um serviço de comunicação social 
audiovisual linear, tal como definido na 
Directiva Serviços de Comunicação Social 
Audiovisual do Parlamento Europeu e do 
Conselho de [....] 2007, oferecido por um 
fornecedor de serviços de comunicação 
social para visualização simultânea de 
programas com base numa grelha de 
programação; um fornecedor de serviços 
de comunicação social pode oferecer 
várias grelhas de programação áudio ou 
audiovisual (canais). Poderá ser imposta a 
obrigação legal de transporte, mas apenas 
para canais de radiodifusão especificados 
fornecidos por um fornecedor de serviços 
de comunicação social especificado. Os 
Estados-Membros devem apresentar uma 
justificação clara para a inclusão da 
obrigação de transporte na sua legislação 
nacional, para que tal obrigação seja 
transparente, proporcionada e 

(24) Poderá ser imposta a obrigação legal 
de transporte, mas apenas para serviços
comunicação social radiofónica ou 
audiovisual, bem como serviços 
complementares especificados fornecidos 
por um fornecedor de serviços de 
comunicação social especificado. Os 
serviços audiovisuais encontram-se 
definidos na alínea a) do artigo 1.º da 
Directiva 89/552/CEE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 3 de Outubro 
de 1989, relativa à coordenação de certas 
disposições legislativas, regulamentares e 
administrativas dos Estados-Membros 
relativas ao exercício de actividades de 
radiodifusão televisiva (Directiva Serviços 
de Comunicação Social Audiovisual).  Os 
Estados-Membros devem apresentar uma 
justificação clara para a inclusão da 
obrigação de transporte, para que tal 
obrigação seja transparente, proporcionada 
e correctamente definida. Neste contexto, 
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correctamente definida. Neste contexto, as 
regras relativas à obrigação de transporte 
devem ser concebidas de modo a 
proporcionar incentivos suficientes para 
um investimento eficiente nas infra-
estruturas. As regras relativas à obrigação 
de transporte devem ser revistas 
periodicamente, de modo que se 
mantenham a par da evolução tecnológica 
e do mercado, para continuarem 
proporcionadas em relação aos objectivos a 
alcançar. Dada a rápida evolução das 
condições tecnológicas e de mercado, essa 
revisão total deve realizar-se com 
intervalos máximos de três anos, exigindo 
uma consulta pública a todas as partes 
interessadas. Um ou mais canais 
radiodifundidos podem ser 
complementados com serviços que 
melhorem a acessibilidade para os 
utilizadores com deficiência, como os de 
videotexto, legendas, descrição áudio ou 
linguagem gestual.

as regras relativas à obrigação de 
transporte devem ser concebidas de modo a 
proporcionar incentivos suficientes para 
um investimento eficiente nas infra-
estruturas. As regras relativas à obrigação 
de transporte devem ser revistas 
periodicamente, de modo que se 
mantenham a par da evolução tecnológica 
e do mercado, para continuarem 
proporcionadas em relação aos objectivos a 
alcançar. Os serviços complementares 
incluem, entre outros, serviços que 
melhorem a acessibilidade para os 
utilizadores com deficiência, como os de 
videotexto, legendas, descrição áudio ou 
linguagem gestual.

Or. fr

Justificação

Os Estados-Membros devem poder velar por que os espectadores e os ouvintes tenham acesso 
simultaneamente a serviços lineares e não lineares. Nesta óptica, o âmbito de aplicação deve 
ser estendido aos serviços de comunicação audiovisual, em conformidade com a nova 
directiva relativa aos serviços de comunicação social audiovisual. Em vez de serviços de 
acessibilidade, fala-se de serviços complementares, de molde a cobrir todos os serviços 
especiais destinados a outros grupos específicos da sociedade (legendagem, radiotexto, 
teletexto, entre outros).

Alteração 16
Ruth Hieronymi, Marie-Hélène Descamps

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 30-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(30-A) Ao implementar as medidas de 
transposição da Directiva 2002/58/CE, as 
autoridades e tribunais dos Estados-
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Membros deverão não só interpretar a sua 
legislação nacional de uma forma 
coerente com esta Directiva, mas 
certificar-se também de que não se 
baseiam numa interpretação que 
contrarie outros direitos fundamentais ou 
princípios gerais do direitos comunitário, 
tais com o princípio da proporcionalidade.

Or. en

Justificação

Esta alteração incorpora e dá efeito à proposta de directiva COM(2007)698 que altera a 
directiva relativa ao tratamento de dados pessoais e à protecção da privacidade, bem como 
ao acórdão do Tribunal de Justiça de 29 de Janeiro de 2008, de molde a que a directiva 
proteja os dados pessoais e a privacidade sem excluir o respeito dos direitos fundamentais e 
dos princípios gerais do direito comunitário, incluindo os direitos de propriedade intelectual 
(referidos no n.º  2 do artigo 17.º da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia).

Alteração 17
Ignasi Guardans Cambó

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12
Directiva 2002/22/EC
Artigo 20 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O presente artigo é aplicável sem 
prejuízo das normas comunitárias relativas 
à protecção dos consumidores, em especial 
as Directivas 93/13/CE e 97/7/CE, e das 
normas nacionais conformes com o direito 
comunitário.

1. O presente artigo é aplicável sem 
prejuízo das normas comunitárias relativas 
à protecção dos consumidores e de outras 
normas relativas à transparência na 
prestação de serviços de comunicação 
social, em especial as Directivas 93/13/CE,
97/7/CE e 89/552/CE, e das normas 
nacionais conformes com o direito 
comunitário

Or. en
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Alteração 18
Marie-Hélène Descamps, Ruth Hieronymi, Manolis Mavrommatis

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12
Directiva 2002/22/EC
Artigo 20 – n.º 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

6-A. Os Estados-Membros velarão por 
que os assinantes sejam claramente 
notificados em caso de violações repetidas 
dos direitos de autor e dos direitos 
conexos, para que cessem a sua actividade 
ilícita.

Or. en

Justificação

Os comportamentos ilícitos deveriam ser eliminados da Internet. Por conseguinte, os 
assinantes e os operadores deverão colaborar na luta contra a piratagem e as actividades 
ilícitas em linha.

Alteração 19
Helga Trüpel

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 19
Directiva 2002/22/EC
Artigo 31 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros poderão impor 
obrigações razoáveis de transporte para a 
transmissão de canais de rádio e televisão
e serviços de acessibilidade especificados 
às empresas sob a sua jurisdição que 
oferecem redes de comunicações 
electrónicas utilizadas para a distribuição 
de emissões de rádio ou televisão ao 
público, sempre que um número 
significativo de utilizadores finais dessas 
redes as utilize como meio principal de 
recepção de emissões de rádio e televisão. 

1. Os Estados-Membros poderão impor 
obrigações razoáveis de transporte para a 
transmissão de serviços de comunicação 
social radiofónica e audiovisual e serviços 
complementares especificados às empresas 
sob a sua jurisdição que oferecem redes de 
comunicações electrónicas utilizadas para a 
distribuição de serviços de comunicação 
social radiofónica ou audiovisual ao 
público, sempre que um número 
significativo de utilizadores finais dessas 
redes as utilize como meio principal de 
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Tais obrigações serão impostas apenas 
quando tal for necessário para realizar 
objectivos de interesse geral clara e 
especificamente definidos por cada Estado-
Membro no seu direito nacional, devendo 
ser proporcionadas e transparentes.

recepção de serviços de comunicação 
social radiofónica ou audiovisual.  Tais 
obrigações serão impostas apenas quando 
tal for necessário para realizar objectivos 
de interesse geral clara e especificamente 
definidos por cada Estado-Membro, 
devendo ser proporcionadas e 
transparentes.

Or. en

Justificação

A fim de salvaguardar a aplicação futura do artigo 31.º, tendo em conta a criação de novas 
plataformas e serviços, e para que os Estados-Membros possam assegurar o acesso dos 
espectadores e ouvintes a serviços lineares e não lineares quando for necessário, o âmbito de 
aplicação possível desta disposição tem de ser alargado aos serviços de comunicação 
audiovisual, em conformidade com a nova Directiva sobre Serviços de Comunicação Social 
Audiovisual. O considerando 24 deve reflectir esta abordagem.

Alteração 20
Ruth Hieronymi, Marie-Hélène Descamps

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 19
Directiva 2002/22/EC
Artigo 31 – n.º1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros poderão impor 
obrigações razoáveis de transporte para a 
transmissão de canais de rádio e televisão
e serviços de acessibilidade especificados 
às empresas sob a sua jurisdição que 
oferecem redes de comunicações 
electrónicas utilizadas para a distribuição 
de emissões de rádio ou televisão ao 
público, sempre que um número 
significativo de utilizadores finais dessas 
redes as utilize como meio principal de 
recepção de emissões de rádio e televisão. 
Tais obrigações serão impostas apenas 
quando tal for necessário para realizar 
objectivos de interesse geral clara e
especificamente definidos por cada Estado-
Membro no seu direito nacional, devendo 

1. Os Estados-Membros poderão impor 
obrigações razoáveis de transporte para a 
transmissão de serviços de comunicação 
social radiofónica e audiovisual e serviços 
complementares especificados às empresas 
sob a sua jurisdição que oferecem redes de 
comunicações electrónicas utilizadas para a 
distribuição de serviços de comunicação 
social radiofónica ou audiovisual ao 
público, sempre que um número 
significativo de utilizadores finais dessas 
redes as utilize como meio principal de 
recepção de serviços de comunicação 
social radiofónica ou audiovisual.  Tais 
obrigações serão impostas apenas quando 
tal for necessário para realizar objectivos 
de interesse geral clara e especificamente 
definidos por cada Estado-Membro, 
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ser proporcionadas e transparentes. devendo ser proporcionadas e 
transparentes.

Or. en

Justificação

A fim de salvaguardar a aplicação futura do artigo 31.º, tendo em conta a criação de novas 
plataformas e serviços, e para que os Estados-Membros possam assegurar o acesso dos 
espectadores e ouvintes a serviços lineares e não lineares quando for necessário, o âmbito de 
aplicação possível desta disposição tem de ser alargado aos serviços de comunicação 
audiovisual, em conformidade com a nova Directiva sobre Serviços de Comunicação Social 
Audiovisual. O considerando 24 deve reflectir esta abordagem.

Alteração 21
Claire Gibault, Jean-Marie Cavada

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 19
Directiva 2002/22/EC
Artigo 31 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros poderão impor 
obrigações razoáveis de transporte para a 
transmissão de canais de rádio e televisão
e serviços de acessibilidade especificados 
às empresas sob a sua jurisdição que 
oferecem redes de comunicações 
electrónicas utilizadas para a distribuição 
de emissões de rádio ou televisão ao 
público, sempre que um número 
significativo de utilizadores finais dessas 
redes as utilize como meio principal de 
recepção de emissões de rádio e televisão.
Tais obrigações serão impostas apenas 
quando tal for necessário para realizar 
objectivos de interesse geral clara e 
especificamente definidos por cada Estado-
Membro no seu direito nacional, devendo 
ser proporcionadas e transparentes.

1. Os Estados-Membros poderão impor 
obrigações razoáveis de transporte para a
transmissão de serviços de comunicação 
social radiofónica ou audiovisual e 
serviços complementares especificados às 
empresas sob a sua jurisdição que 
oferecem redes de comunicações 
electrónicas utilizadas para a distribuição 
de serviços de comunicação social 
radiofónica ou audiovisual ao público, 
sempre que um número significativo de 
utilizadores finais dessas redes as utilize 
como meio principal de recepção de 
serviços de comunicação social 
radiofónica ou audiovisual. Tais 
obrigações serão impostas apenas quando 
tal for necessário para realizar objectivos 
de interesse geral clara e especificamente 
definidos por cada Estado-Membro, 
devendo ser proporcionadas e 
transparentes.
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Or. fr

Justificação

Os Estados-Membros devem poder velar por que os espectadores e os ouvintes tenham acesso 
simultaneamente a serviços lineares e não lineares. Nesta óptica, o âmbito de aplicação deve 
ser estendido aos serviços de comunicação audiovisual, em conformidade com a nova 
directiva relativa aos serviços de comunicação social audiovisual. Em vez de serviços de 
acessibilidade, fala-se de serviços complementares, de molde a cobrir todos os serviços 
especiais destinados a outros grupos específicos da sociedade (legendagem, radiotexto, 
teletexto, entre outros).

Alteração 22
Helga Trüpel

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 19
Directiva 2002/22/EC
Artigo 31 – n.º 1 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros procederão à revisão 
das obrigações de transporte com 
intervalos máximos de três anos.

Posteriormente, os Estados-Membros 
procederão à revisão das obrigações de 
transporte a intervalos regulares.

Or. en

Justificação

Tendo em conta os diferentes instrumentos legislativos escolhidos pelos Estados-Membros, a 
imposição rígida de proceder à revisão das obrigações de transporte "com intervalos 
máximos de três anos" não parece adequada.

Alteração 23
Ruth Hieronymi, Marie-Hélène Descamps

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 19
Directiva 2002/22/EC
Artigo 31 – n.º 1 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros procederão à revisão Posteriormente, os Estados-Membros 
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das obrigações de transporte com 
intervalos máximos de três anos.

procederão à revisão das obrigações de 
transporte a intervalos regulares.

Or. en

Justificação

Tendo em conta os diferentes instrumentos legislativos escolhidos pelos Estados-Membros, a 
imposição rígida de proceder à revisão das obrigações de transporte "com intervalos 
máximos de três anos" não parece adequada.

Alteração 24
Claire Gibault, Jean-Marie Cavada

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 19
Directiva 2002/22/EC
Artigo 31 – n.º 1 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros procederão à revisão 
das obrigações de transporte com 
intervalos máximos de três anos.

Posteriormente, os Estados-Membros 
procederão à revisão das obrigações de 
transporte a intervalos regulares.

Or. fr

Justificação

Tendo em conta os diferentes instrumentos jurídicos escolhidos pelos Estados-Membros, não 
seria adequado exigir, de forma rígida, que as obrigações legais de transporte fossem 
examinadas a "intervalos máximos de três anos".
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