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BREVE JUSTIFICAÇÃO

A directiva relativa aos serviços de comunicação social audiovisual veiculou uma forte 
mensagem da UE visando garantir condições excelentes de competitividade e de segurança 
jurídica para as tecnologias da informação e as indústrias e os serviços de comunicação social
na UE, bem como o respeito pela diversidade cultural e linguística. A presente revisão e 
alteração do “pacote das telecomunicações” deve ser encarada com o mesmo espírito e as 
mesmas intenções políticas. Há que encontrar o melhor equilíbrio possível entre as 
necessidades de todos os actuais e futuros utilizadores das redes electrónicas, os seus 
legítimos interesses comerciais e as preocupações de política pública de interesse geral, bem 
como os direitos e interesses dos consumidores.

As radiofrequências são um recurso público escasso com um importante valor público e de 
mercado, mas também são essenciais para cumprir alguns objectivos de política pública de 
interesse geral. Em consequência, importa gerir o espectro não só de forma eficiente e eficaz, 
mas também prestando a devida atenção ao interesse público de uma perspectiva económica, 
social e cultural. A este respeito, devem impor-se algumas restrições aos princípios da 
neutralidade de serviços e ao seu impacto na transferência dos direitos individuais de 
utilização das radiofrequências. O papel dos Estados-Membros no que diz respeito a estas
decisões políticas tem de ser respeitado. 

A importância de proteger os prestadores de serviços de comunicações electrónicas e, em 
especial, os prestadores de serviços de comunicação social audiovisual contra as 
interferências prejudiciais não pode ser subestimada. Para isso há que introduzir pequenas 
alterações no texto, a fim de contextualizar devidamente a regulamentação sobre o espectro 
europeu com outras decisões e instrumentos vinculativos, a nível internacional, que não 
podem ser ignorados. 

Por último, é apresentada uma proposta para sublinhar o papel indispensável das ARN na 
protecção e na promoção dos conteúdos legais nas redes e serviços de comunicações 
electrónicas.

ALTERAÇÕES

A Comissão da Cultura e da Educação insta a Comissão da Indústria, da Investigação e da 
Energia, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes alterações no seu 
relatório:

Alteração 1

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-A) Nos termos da Directiva 2007/65/CE 
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de 11 de Dezembro de 2007, a 
denominada directiva relativa aos serviços 
de comunicação social audiovisual, teve 
lugar uma revisão com a intenção de 
garantir condições excelentes de 
competitividade e de segurança jurídica 
para as tecnologias da informação e as 
indústrias e serviços de comunicação 
social na UE, bem como para o respeito 
pela diversidade cultural e linguística, e, 
neste contexto, um quadro regulamentar 
justo e equilibrado para as redes e 
serviços de comunicações electrónicas 
constitui um pilar essencial do sector 
audiovisual europeu no seu conjunto.

Or. en

Alteração 2

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) A Comissão deve ter em conta as 
opiniões das autoridades reguladoras 
nacionais, das partes interessadas do 
sector e dos prestadores de serviços de 
comunicação social audiovisual quando 
tomar decisões no âmbito da presente 
directiva, recorrendo a consultas eficazes 
para garantir a transparência e a 
proporcionalidade. A Comissão deverá
divulgar documentos pormenorizados
sobre as consultas, explicando as diversas 
acções consideradas, e conceder às partes 
interessadas um prazo de resposta 
razoável. Depois de analisar as respostas, 
a Comissão deve fundamentar a decisão 
resultante numa declaração subsequente 
às consultas, incluindo uma descrição da 
forma como foram tidos em conta os 
pontos de vista dos inquiridos.

Or. en
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Justificação

É essencial que as opiniões das ARN, das partes interessadas do sector e dos prestadores de 
serviços de comunicação social audiovisual sejam tidas em conta nas decisões tomadas a 
nível comunitário, as quais devem ser transparentes e proporcionadas ao resultado 
pretendido. 

Alteração 3

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 
comercial, 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 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. 

Alteração 4

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) As radiofrequências devem ser geridas 
de modo a garantir que sejam evitadas as 
interferências prejudiciais. O conceito 
básico de interferência prejudicial deve, 

(17) As radiofrequências devem ser geridas 
de modo a garantir que sejam evitadas as 
interferências prejudiciais. O conceito 
básico de interferência prejudicial deve, 
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por conseguinte, ser correctamente 
definido para garantir que a intervenção 
regulamentar se limite ao necessário para 
impedir tais interferências. 

por conseguinte, ser correctamente 
definido, tendo em consideração os planos 
de frequências acordados a nível 
internacional, para garantir que a 
intervenção regulamentar se limite ao 
necessário para impedir tais interferências.

Or. en

Justificação

Os problemas das interferências são uma das principais razões para a existência de planos 
nacionais e internacionais de frequências. Uma vez que as frequências atravessam as 
fronteiras para além da UE, os acordos vinculativos, a nível internacional, que visam impedir
as interferências devem ser respeitados.

Alteração 5

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 

(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 
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 
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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.

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.

Or. en

Justificação

A questão de saber se o espectro pode, ou não, ser atribuído de forma neutra no âmbito dos
serviços deve depender de uma ponderação razoável entre o interesse público e o valor 
comercial. Na prática, a Comissão concorda com esta abordagem, por exemplo, na sua 
Comunicação sobre o dividendo digital, na qual propõe a atribuição de serviços específicos a 
(sub)faixas específicas do espectro. 

Alteração 6

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 
eventual excepção no que respeita à 
promoção de objectivos de política 
cultural e de comunicação social, 
nomeadamente de diversidade cultural e 
linguística e de pluralismo dos media, de 
acordo com o seu próprio direito interno.

Or. en



PE404.775v01-00 8/20 PA\718636PT.doc

PT

Justificação

O Considerando 6 da Directiva-Quadro 2002/21/CE reconhece, efectivamente, que: “A 
política audiovisual e a regulamentação dos conteúdos visam a prossecução de objectivos de 
interesse geral, tais como a liberdade de expressão, o pluralismo dos meios de comunicação, 
a imparcialidade, a diversidade cultural e linguística, a inclusão social, a protecção do 
consumidor e a protecção de menores”. A mera referência à “promoção da diversidade 
cultural e linguística e ao pluralismo dos media” é demasiado limitada porque não abrange 
todos os objectivos de interesse geral visados pelas políticas de comunicação social 
audiovisual.

Alteração 7

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 49

Texto da Comissão Alteração

(49) A introdução das exigências de 
neutralidade em relação a tecnologias e 
serviços nas decisões de consignação e 
atribuição, juntamente com a maior 
possibilidade de transferência de direitos 
entre empresas, deve aumentar a liberdade 
e os meios de fornecer ao público serviços 
de comunicações electrónicas e serviços de 
comunicação social audiovisual, 
facilitando também, por essa via, a 
consecução de objectivos de interesse 
geral. Por conseguinte, certas obrigações 
de interesse geral impostas às empresas de 
radiodifusão para a oferta de serviços de 
comunicação social audiovisual podem 
cada vez mais ser cumpridas sem que seja 
necessário conceder direitos individuais 
de utilização do espectro. A utilização de 
critérios específicos para atribuir espectro 
às empresas de radiodifusão apenas se 
justificará quando tal seja essencial para 
satisfazer um determinado objectivo de 
interesse geral definido no direito nacional.
Os procedimentos associados à consecução 
de objectivos de interesse geral devem, em 
todas as circunstâncias, ser transparentes, 
objectivos, proporcionados e não 
discriminatórios.

(49) A introdução das exigências de 
neutralidade em relação a tecnologias e 
serviços nas decisões de consignação e 
atribuição, juntamente com a maior 
possibilidade de transferência de direitos 
entre empresas, deve aumentar a liberdade 
e os meios de fornecer ao público serviços 
de comunicações electrónicas e serviços de 
comunicação social audiovisual, 
facilitando também, por essa via, a 
consecução de objectivos de interesse 
geral. Todavia, certas obrigações de 
interesse geral impostas às empresas de 
radiodifusão para a oferta de serviços de 
comunicação social audiovisual podem
exigir o recurso a critérios específicos na 
atribuição do espectro, quando se afigure 
essencial para satisfazer um objectivo
específico de interesse geral definido no 
direito nacional. Os procedimentos 
associados à consecução de objectivos de 
interesse geral devem, em todas as 
circunstâncias, ser transparentes, 
objectivos, proporcionados e não 
discriminatórios.
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Or. en

Justificação

O Considerando 49 não é coerente com o Considerando 23 nem com o n.º 2 do artigo 5.º da 
Directiva “Autorização”. É importante reconhecer a necessidade de ter em conta os 
objectivos de política cultural e de comunicação social estabelecidos pelo direito nacional. A 
formulação inicial também é mais restritiva do que o n.º 2 do artigo 5.º da Directiva 
“Autorização” no que diz respeito à concessão de direitos individuais de utilização para 
serviços de radiodifusão.

Alteração 8

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 50

Texto da Comissão Alteração

(50) Para garantir a igualdade de 
tratamento, nenhum utilizador do 
espectro deverá estar isento da obrigação 
de pagar as taxas ou encargos normais 
fixados para a utilização do espectro.

(50) Qualquer isenção, total ou parcial,
da obrigação de pagar as taxas ou 
encargos fixados para a utilização do 
espectro deve ser objectiva, transparente e 
baseada na existência de outras 
obrigações de interesse geral 
estabelecidas no direito nacional.

Or. en

Justificação

Os Estados-Membros devem continuar a ter a possibilidade de manter ou introduzir sistemas 
em que a obrigação de pagar taxas de utilização é substituída por uma obrigação de 
satisfazer determinados objectivos de interesse geral. Tais sistemas são comuns no caso das 
frequências de radiodifusão terrestre e têm em vista a consecução dos objectivos de 
pluralismo dos media.

Alteração 9

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 59

Texto da Comissão Alteração

(59) As medidas necessárias à aplicação da 
Directiva-Quadro e das Directivas Acesso 
e Autorização deverão ser adoptadas de 

(59) As medidas necessárias à aplicação da 
Directiva-Quadro e das Directivas Acesso 
e Autorização deverão ser adoptadas de 
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acordo com a Decisão 1999/468/CE do 
Conselho, de 28 de Junho de 1999, que 
fixa as regras de exercício das 
competências de execução atribuídas à 
Comissão.

acordo com a Decisão 1999/468/CE do 
Conselho, de 28 de Junho de 1999, que 
fixa as regras de exercício das 
competências de execução atribuídas à 
Comissão. Essas medidas de aplicação 
não devem interferir com os objectivos de 
política cultural e de comunicação social 
definidos pelos Estados-Membros em 
conformidade com essas directivas.

Or. en

Justificação

A salvaguarda proposta é essencial no que respeita às competências de execução alargadas 
conferidas à Comissão Europeia, em especial as previstas nos artigos 9.º-C e 19.º da 
Directiva-Quadro, no artigo 6.º da Directiva “Acesso” e no artigo 6.º-A da Directiva 
“Autorização”.

Alteração 10

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 60-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(60-A) As actividades realizadas no 
âmbito da presente directiva devem ter em 
conta o trabalho das organizações 
internacionais e regionais em matéria de
gestão do espectro de radiofrequências, 
por exemplo, a União Internacional das 
Telecomunicações (UIT) e a Conferência 
Europeia das Administrações Postais e de 
Telecomunicações (CEPT), para garantir 
a gestão e a harmonização eficientes da 
utilização do espectro em toda a 
Comunidade. Os Estados-Membros e a 
Comissão reconhecerão o conteúdo dos 
acordos internacionais celebrados pelos 
Estados-Membros por força dos 
Regulamentos das Radiocomunicações da 
UIT na aplicação da presente directiva.

Or. en
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Justificação

A Europa não é uma ilha. A importância da UIT no estabelecimento de regulamentos 
vinculativos a nível internacional para a utilização eficiente do espectro e uma ocupação das
órbitas baseada numa utilização eficiente, racional e económica não pode ser ignorada. A 
natureza vinculativa das regras da UIT (em Estados membros da UIT pertencentes ou não à 
UE) e a compatibilidade da directiva com essas regras devem ser expressamente abordadas.

Alteração 11

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 2 – alínea e)
Directiva 2002/21/CE
Artigo 2 – alínea s)

Texto da Comissão Alteração

s) “Interferência prejudicial”, qualquer 
interferência que comprometa o 
funcionamento de um serviço de 
radionavegação ou de outros serviços de 
segurança ou que de outra forma degrade 
seriamente, obstrua ou interrompa 
repetidamente um serviço de 
radiocomunicações que opere de acordo 
com a regulamentação comunitária ou 
nacional aplicável.

s) “Interferência prejudicial”, qualquer 
interferência que comprometa o 
funcionamento de um serviço de 
radionavegação ou de outros serviços de 
segurança ou que de outra forma degrade 
seriamente, obstrua ou interrompa 
repetidamente um serviço de 
radiocomunicações que opere de acordo 
com a regulamentação comunitária ou 
nacional aplicável e em conformidade com 
os planos de frequências acordados a 
nível internacional.

Or. en

Justificação

Tendo em conta a gravidade dos problemas de interferência entre os serviços de radiodifusão 
e de comunicação bidireccional (recepção e transmissão), é essencial que os serviços de 
radiodifusão digital sejam protegidos contra as interferências prejudiciais, de acordo com os 
planos de frequências acordados a nível internacional e, em especial, o Plano de Genebra da 
UIT (GE-O6). A definição de interferência prejudicial deve ser alterada em conformidade.

Alteração 12

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 8 – alínea e)
Directiva 2002/21/CE
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 devem poder aceder a 
conteúdos legais e utilizar as aplicações 
e/ou serviços legais que entenderem.

Or. en

Justificação

A referência à distribuição suscita confusão, na medida em que pode ser interpretada como 
se a disposição da directiva criasse para os utilizadores um novo direito de comunicarem 
conteúdos legais publicamente, o qual, segundo o direito de propriedade intelectual, pertence 
exclusivamente ao titular dos direitos ou a um terceiro por ele autorizado.

Alteração 13

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Justificação

É necessário incluir a promoção e a protecção dos conteúdos legais nas redes e serviços de 
comunicações electrónicas entre as funções das autoridades reguladoras nacionais, no 
interesse dos cidadãos da União Europeia.
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Alteração 14

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 eventuais restrições do serviço
em conformidade com o n.º 4 infra.

Or. en

Justificação

A alteração do n.º 3, alínea d), do artigo 9.º é necessária para esclarecer o significado da 
formulação que, de outro modo, é difícil de entender. De acordo com a sua competência em 
matéria de políticas culturais e de comunicação social, os Estados-Membros devem ter 
poderes para disponibilizar espectro suficiente para os serviços de radiodifusão e para 
restringir os princípios de neutralidade tecnológica e de serviços para este efeito.

Alteração 15

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

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 utilizados todos os tipos de rede 
de radiocomunicações ou de tecnologia de 
acesso sem fios nas faixas de 
radiofrequências abertas aos serviços de 
comunicações electrónicas. Os 
Estados-Membros poderão, no entanto, 
prever restrições proporcionadas e não 
discriminatórias para os tipos de serviços 
de comunicações electrónicas a oferecer. 
As restrições que exijam que um serviço 
seja oferecido numa faixa específica terão 
como justificação garantir o cumprimento 

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 utilizados todos os tipos de rede 
de radiocomunicações ou de tecnologia de 
acesso sem fios nas faixas de 
radiofrequências abertas aos serviços de 
comunicações electrónicas. Os 
Estados-Membros poderão, no entanto, 
prever restrições proporcionadas e não 
discriminatórias para os tipos de serviços 
de comunicações electrónicas a oferecer. 
As restrições que exijam que um serviço 
seja oferecido numa faixa específica terão 
como justificação garantir o cumprimento 
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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. 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.

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 de 
objectivos de política cultural e de 
comunicação social, nomeadamente de
diversidade cultural e linguística e de
pluralismo dos media. 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. 

Or. en

Justificação

A mera referência à “promoção da diversidade cultural e linguística e ao pluralismo dos 
media” é demasiado limitada, porque não abrange todos os objectivos de interesse geral 
visados pelas políticas de comunicação social audiovisual.

Alteração 16

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
restrições 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

A alteração do n.º 5-A do artigo 9.º baseia-se no texto do Considerando 23 da directiva de 
alteração proposta pela Comissão Europeia. Contudo, tendo em conta a importância do seu 
teor, é necessário alterá-lo e conferir-lhe plena força jurídica mediante a sua inclusão no
texto da própria directiva-quadro. De acordo com a sua competência em matéria de políticas 
culturais e de comunicação social, os Estados-Membros devem ter o poder de disponibilizar 
espectro suficiente para os serviços de radiodifusão, bem como de restringir os princípios da 
neutralidade tecnológica e de serviços para esse efeito.

Alteração 17

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

Texto da Comissão Alteração

1-A. Contudo, nos casos em que essa 
transferência ou aluguer envolvam 
frequências disponibilizadas com base 
numa restrição para garantir o 
cumprimento de um objectivo de interesse 
geral consoante o previsto no n.º 4 do 
artigo 9.º, será necessário obter o 
consentimento prévio da autoridade 
reguladora nacional. Quando aplicável, 
os Estados-Membros terão o direito de 
solicitar uma autorização ou um parecer 
da autoridade nacional responsável pelos
serviços de comunicação social 
audiovisual.

Or. en

Justificação

Dada a competência dos Estados-Membros para introduzir restrições específicas à 
neutralidade de serviços, é lógico introduzir algumas limitações à transferência dessas 
frequências, ou “comércio do espectro”. Isso é particularmente evidente no caso das 
restrições baseadas em políticas culturais e de comunicação social. Se, todavia, o comércio 
do espectro for permitido nesta área, os Estados-Membros devem conservar o poder de 
instituir salvaguardas adequadas para garantir que os seus objectivos de política audiovisual 
não são prejudicados.
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Alteração 18

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

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 de objectivos de política 
cultural e de comunicação social, 
nomeadamente de diversidade cultural e 
linguística e de pluralismo dos media.

Or. en

Justificação

A mera referência à “promoção da diversidade cultural e linguística e ao pluralismo dos 
media” é demasiado limitada, porque não abrange todos os objectivos de interesse geral 
visados pelas políticas de comunicação social audiovisual.

Alteração 19

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 10
Directiva 2002/21/CE
Artigo 9-C-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 9-C-A
1. A Comissão acompanhará a evolução 
das situações relativas ao espectro 
radioeléctrico em países terceiros e em 
organizações internacionais, incluindo a 
UIT, que possam afectar a aplicação da 
presente directiva.
2. Os Estados-Membros informarão a 
Comissão de quaisquer dificuldades 
criadas, de jure ou de facto, pelos acordos 
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internacionais existentes, ou por acordos 
com países terceiros ou organizações 
internacionais, incluindo a UIT, 
relativamente à aplicação da presente 
directiva.
3. A Comissão apresentará relatórios 
periódicos ao Parlamento e ao Conselho 
sobre os resultados da aplicação dos n.ºs 1 
e 2 e, se for caso disso, poderá propor 
medidas destinadas a garantir a aplicação 
dos princípios e objectivos definidos na 
presente directiva. Quando necessário, 
serão acordados objectivos políticos 
comuns para garantir a coordenação 
comunitária entre os Estados-Membros.

4. As medidas tomadas nos termos do 
presente artigo não afectam os direitos e 
as obrigações da Comunidade e dos 
Estados-Membros no âmbito dos acordos 
internacionais com incidência neste 
domínio.

Or. en

Justificação

A Europa não é uma ilha. A natureza vinculativa das regras da UIT (nos Estados membros 
da UIT pertencentes ou não à UE) e a compatibilidade da directiva com estas regras devem 
ser expressamente abordadas. Para garantir uma utilização eficiente do espectro, é essencial 
que os operadores cumpram e possam confiar nos procedimentos de registo e coordenação 
decorrentes das regras e procedimentos vinculativos da UIT, a nível internacional, que visam 
assegurar uma coordenação e um funcionamento eficazes das redes ou sistemas.

Alteração 20

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 3 – ponto 3
Directiva 2002/21/CE
Artigo 5 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) evitar um risco grave de interferências 
prejudiciais; ou

a) evitar riscos de interferências 
prejudiciais; ou
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Or. en

Justificação

Qualquer risco de “interferência prejudicial” é um “risco grave”.

Alteração 21

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

Texto da Comissão Alteração

5. Qualquer direito individual de utilização 
de radiofrequências que seja concedido por 
dez ou mais anos e que não possa ser 
transferido ou alugado entre empresas em 
conformidade com o artigo 9.º-B da 
Directiva-Quadro estará sujeito a uma 
revisão de cinco em cinco anos, e pela 
primeira vez cinco anos após a sua 
concessão, à luz dos critérios enunciados 
no n.º 1. Se os critérios para a concessão de 
direitos individuais de utilização tiverem 
deixado de ser aplicáveis, o direito 
individual de utilização transformar-se-á 
numa autorização geral para utilização das 
radiofrequências, mediante um pré-aviso 
com uma antecedência de não mais de 
cinco anos a contar da conclusão da 
revisão, ou passará a poder ser objecto de 
livre transferência ou de aluguer entre 
empresas.

5. Qualquer direito individual de utilização 
de radiofrequências que seja concedido por 
dez ou mais anos e que não possa ser 
transferido ou alugado entre empresas em 
conformidade com o artigo 9.º-B da 
Directiva-Quadro estará sujeito a uma 
revisão de dez em dez anos, e pela primeira 
vez dez anos após a sua concessão, à luz 
dos critérios enunciados no n.º 1. Se os 
critérios para a concessão de direitos 
individuais de utilização tiverem deixado 
de ser aplicáveis, o direito individual de 
utilização transformar-se-á numa 
autorização geral para utilização das 
radiofrequências, mediante um pré-aviso 
com uma antecedência de não mais de dez 
anos a contar da conclusão da revisão, ou 
passará a poder ser objecto de livre 
transferência ou de aluguer entre empresas. 
A tomada desta decisão deverá ter
devidamente em conta a necessidade de 
prever um período de amortização 
adequado para o investimento.

Or. en

Justificação

Para muitas plataformas e serviços novos, será necessário amortizar o investimento ao longo 
de um período superior a dez ou, pelo menos, a cinco anos. Não é invulgar ter de se suportar 
perdas substanciais nos primeiros anos de funcionamento. Seria desproporcionado introduzir 
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um requisito rígido para que as autoridades reguladoras nacionais realizem uma revisão 
formal de todas as licenças do espectro de radiofrequências de cinco em cinco anos.

Alteração 22

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 [..].

1. Quando o elemento transfronteiras de 
um serviço de comunicações electrónicas 
for predominante, e sem prejuízo das 
competências dos Estados-Membros na 
promoção de objectivos de política 
cultural e de comunicação social, 
nomeadamente de diversidade cultural e 
linguística e de pluralismo dos media, 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 [..].

Or. en

Justificação

É importante garantir que as competências dos Estados-Membros em matéria de políticas 
culturais e de comunicação social e, sobretudo, no que respeita às frequências 
disponibilizadas para serviços de radiodifusão e outros serviços de comunicação social 
audiovisual, não sejam prejudicadas pelos novos procedimentos centralizados a nível da UE.

Alteração 23

Proposta de directiva – acto modificativo
Anexo II
Directiva 2002/20/CE
Ponto 1 – alínea d)
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Texto da Comissão Alteração

d) Método de determinação das taxas de 
utilização no que respeita ao direito de 
utilização das radiofrequências;

d) Método de determinação das taxas de 
utilização no que respeita ao direito de 
utilização das radiofrequências sem 
prejuízo dos sistemas definidos pelos 
Estados-Membros onde a obrigação de 
pagar taxas de utilização é substituída por 
uma obrigação de satisfazer determinados 
objectivos de interesse geral;

Or. en

Justificação

Os Estados-Membros deverão continuar a ter a possibilidade de manter ou introduzir 
sistemas em que a obrigação de pagar taxas de utilização é substituída por uma obrigação de 
satisfazer determinados objectivos de interesse geral. Tais sistemas são comuns no caso das 
frequências de radiodifusão terrestre e têm em vista a consecução dos objectivos de 
pluralismo dos media.
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