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Alteração 31
Erna Hennicot-Schoepges

Proposta de decisão
Considerando 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-A) De uma perspectiva regulamentar, 
uma legislação relativa aos serviços 
móveis via satélite (MSS) adoptada antes 
da revisão do pacote das 
telecomunicações é problemática e, por 
isso, só deve ser adoptada como medidas 
rigorosamente excepcional.

Or. en

Alteração 32
Angelika Niebler

Proposta de decisão
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) Além disso, o lançamento com êxito 
de tais serviços exige a coordenação da 
acção regulamentar pelos 
Estados-Membros. Quaisquer diferenças 
nos procedimentos de selecção nacionais 
poderiam também causar a fragmentação 
do mercado interno, dadas as divergências 
na aplicação dos critérios de selecção, 
nomeadamente a ponderação destes 
critérios, ou nos calendários dos 
procedimentos de selecção. Daí resultaria a 
selecção de uma multiplicidade de 
candidatos, em contradição com a natureza 
pan-europeia destes serviços móveis por 
satélite. A selecção, pelos vários 
Estados-Membros, de diferentes 
operadores de sistemas móveis via satélite 
poderia conduzir a situações complexas de 

(12) Além disso, o lançamento com êxito 
de tais serviços exige a coordenação da 
acção regulamentar pelos 
Estados-Membros. Quaisquer diferenças 
nos procedimentos de selecção nacionais 
poderiam também causar a fragmentação 
do mercado interno, dadas as divergências 
na aplicação dos critérios de selecção, 
nomeadamente a ponderação destes 
critérios, ou nos calendários dos 
procedimentos de selecção. Daí resultaria a 
selecção de uma multiplicidade de 
candidatos, em contradição com a natureza 
pan-europeia destes serviços móveis por 
satélite. A selecção, pelos vários 
Estados-Membros, de diferentes 
operadores de sistemas móveis via satélite 
poderia conduzir a situações complexas de 
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interferências nocivas, ou mesmo levar a 
que um operador seleccionado fosse 
impedido de fornecer um serviço 
pan-europeu se, por exemplo, lhe fossem 
atribuídas radiofrequências diferentes nos 
vários Estados Membros. Por conseguinte, 
a harmonização dos critérios de selecção 
deve ser acompanhada do estabelecimento 
de um mecanismo comum de selecção que 
permita um resultado coordenado para 
todos os Estados-Membros.

interferências nocivas, ou mesmo levar a 
que um operador seleccionado fosse 
impedido de fornecer um serviço 
pan-europeu se, por exemplo, lhe fossem 
atribuídas radiofrequências diferentes nos 
vários Estados Membros. Por conseguinte, 
a harmonização dos critérios de selecção 
deve ser acompanhada do estabelecimento 
de um mecanismo comum de selecção que 
permita um resultado coordenado para 
todos os Estados-Membros. Tendo em 
conta a competência dos 
Estados-Membros em matéria de garantia 
e promoção da diversidade cultural e do 
pluralismo dos média na radiofonia, deve 
garantir-se que a decisão de selecção 
coordenada não afecte a aplicação do 
direito nacional dos média nem da 
legislação nacional em matéria de 
concentração dos média.

Or. de

Justificação

Deve ficar claro no texto legislativo que as competências dos Estados-Membros quanto à 
aplicação da legislação nacional dos média e da concentração dos média não são afectadas 
pela decisão sobre a selecção.

Alteração 33
Anni Podimata

Proposta de decisão
Artigo 1 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O objectivo da presente decisão é criar 
um procedimento comunitário para a 
selecção comum dos operadores de 
sistemas móveis via satélite e estabelecer 
disposições para a autorização coordenada 
pelos Estados-Membros dos operadores 
seleccionados para utilizar o espectro de 
radiofrequências na exploração de sistemas 

1. O objectivo da presente decisão é criar 
um procedimento comunitário para a 
selecção comum dos operadores de 
sistemas móveis via satélite e estabelecer 
disposições para a autorização coordenada 
pelos Estados-Membros dos operadores 
seleccionados para utilizar o espectro de 
radiofrequências na exploração de sistemas 
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móveis via satélite, a fim de facilitar o 
desenvolvimento de um mercado interno 
concorrencial de tais serviços na 
Comunidade.

móveis via satélite, a fim de facilitar o 
desenvolvimento de um mercado interno 
concorrencial de tais serviços em toda a 
Comunidade para assegurar a cobertura
geográfica de todos os Estados-Membros.

Or. fr

Justificação

Convém sublinhar o carácter pan-europeu dos serviços móveis via satélite propostos.

Alteração 34
Nikolaos Vakalis

Proposta de decisão
Artigo 1 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O objectivo da presente decisão é criar 
um procedimento comunitário para a 
selecção comum dos operadores de 
sistemas móveis via satélite e estabelecer 
disposições para a autorização coordenada 
pelos Estados-Membros dos operadores 
seleccionados para utilizar o espectro de 
radiofrequências na exploração de sistemas 
móveis via satélite, a fim de facilitar o 
desenvolvimento de um mercado interno 
concorrencial de tais serviços na
Comunidade.

1. O objectivo da presente decisão é criar 
um procedimento comunitário para a 
selecção comum dos operadores de 
sistemas móveis via satélite e estabelecer 
disposições para a autorização coordenada 
por todos os Estados-Membros dos 
operadores seleccionados para utilizar o 
espectro de radiofrequências na exploração 
de sistemas móveis via satélite, a fim de 
facilitar o desenvolvimento de um mercado 
interno concorrencial de tais serviços em 
toda a Comunidade

Or. en

Justificação

Todos os Estados-Membros acabarão por conceder uma autorização.



PE400.683v02-00 6/28 AM\708042PT.doc

PT

Alteração 35
Atanas Paparizov

Proposta de decisão
Artigo 1 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O objectivo da presente decisão é criar 
um procedimento comunitário para a 
selecção comum dos operadores de 
sistemas móveis via satélite e estabelecer 
disposições para a autorização coordenada 
pelos Estados-Membros dos operadores 
seleccionados para utilizar o espectro de 
radiofrequências na exploração de sistemas 
móveis via satélite, a fim de facilitar o 
desenvolvimento de um mercado interno 
concorrencial de tais serviços na 
Comunidade.

1. O objectivo da presente decisão é criar 
um procedimento comunitário para a 
selecção comum dos operadores de 
sistemas móveis via satélite e estabelecer 
disposições para a autorização coordenada 
pelos Estados-Membros dos operadores 
seleccionados para utilizar o espectro de 
radiofrequências na exploração de sistemas 
móveis via satélite, a fim de facilitar o 
desenvolvimento de um mercado interno 
concorrencial de tais serviços em todos os 
Estados-Membros.

Or. en

Justificação

O carácter pan-europeu dos serviços móveis via satélite propostos deve ser realçado de modo
a tornar claro que todos os Estados-Membros serão abrangidos. 

Alteração 36
Nikolaos Vakalis

Proposta de decisão
Artigo 1 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os operadores de sistemas móveis via 
satélite seleccionados são autorizados pelos
Estados-Membros em conformidade com o 
disposto no título III.

3. Os operadores de sistemas móveis via 
satélite seleccionados são autorizados por 
todos os Estados-Membros em 
conformidade com o disposto no título III.

Or. en
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Justificação

Todos os Estados-Membros acabarão por conceder uma autorização.

Alteração 37
Anni Podimata

Proposta de decisão
Artigo 1 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os operadores de sistemas móveis via 
satélite seleccionados são autorizados pelos
Estados-Membros em conformidade com o 
disposto no título III.

3. Os operadores de sistemas móveis via 
satélite seleccionados são autorizados por 
todos os Estados-Membros em 
conformidade com o disposto no título III.

Or. fr

Justificação

O carácter pan-europeu dos serviços móveis via satélite propostos deve ser realçado.

Alteração 38
Anni Podimata

Proposta de decisão
Artigo 3 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. É organizado pela Comissão um 
procedimento de selecção comparativo 
para a selecção dos operadores de sistemas 
móveis via satélite. A Comissão é assistida 
pelo Comité das Comunicações em 
conformidade com o artigo 10.°.

1. É organizado pela Comissão um 
procedimento de selecção comparativo 
para a selecção dos operadores de sistemas 
móveis via satélite tendo em vista fornecer 
serviços no quadro da cobertura
geográfica de todos os Estados-Membros
da União Europeia. A Comissão é 
assistida pelo Comité das Comunicações 
em conformidade com o artigo 10.°.

Or. fr
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Justificação

O carácter pan-europeu dos serviços móveis via satélite propostos deve ser realçado.

Alteração 39
Anni Podimata

Proposta de decisão
Artigo 3 –n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O procedimento tem por objectivo 
colocar em serviço, sem demora 
injustificada, a banda de frequências nos 2 
GHz, dando ao mesmo tempo aos 
candidatos uma oportunidade justa e não 
discriminatória de participar no 
procedimento de selecção comparativo.

2. O procedimento tem por objectivo 
colocar em serviço, sem demora 
injustificada, a banda de frequências nos 2 
GHz, dando ao mesmo tempo aos 
candidatos uma oportunidade justa e não 
discriminatória de participar no 
procedimento de selecção comparativo, 
devendo este procedimento respeitar 
também os princípios de transparência e 
independência relativamente aos 
candidatos.

Or. fr

Justificação

Além das condições equitativas e não discriminatórias de participação no procedimento de 
selecção comparativa dos candidatos, importa sublinhar que o procedimento deve decorrer 
respeitando igualmente os princípios de transparência e independência relativamente aos 
candidatos.

Alteração 40
Jean-Pierre Audy

Proposta de decisão
Artigo 3 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. De acordo com o procedimento previsto 
no n.º 2 do artigo 10.º, a Comissão 
adoptará:

3. De acordo com o procedimento previsto 
no n.º 2 do artigo 10.º, a Comissão 
adoptará:
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a) As bandas de frequências;
b) A quantidade de espectro a atribuir aos 
candidatos seleccionados;

a) A quantidade de espectro a atribuir aos 
candidatos seleccionados, que não irá 
além de 15 MHz para as comunicações 
Terra-espaço e 15 MHz para as 
comunicações espaço-Terra, atribuída a 
um candidato a título individual;

c) Os requisitos pormenorizados do 
procedimento de selecção comparativo;

b) Os requisitos pormenorizados do 
procedimento de selecção comparativo;

d) As informações e documentos a juntar 
às candidaturas;

c) As informações e documentos a juntar às 
candidaturas;

e) As condições nas quais podem ser 
divulgadas informações sobre as 
candidaturas.

d) As condições nas quais podem ser 
divulgadas informações sobre as 
candidaturas.

O convite à apresentação de candidaturas e 
os eventuais requisitos pormenorizados 
definidos nos termos do presente número 
são publicados no Jornal Oficial da União 
Europeia.

O convite à apresentação de candidaturas e 
os eventuais requisitos pormenorizados 
definidos nos termos do presente número 
são publicados no Jornal Oficial da União 
Europeia.

Or. en

Justificação

As bandas de frequência já estão definidas no n.º 5 do artigo 1.º. A alínea a) é, portanto, 
inútil.

Alteração 41
Atanas Paparizov

Proposta de decisão
Artigo 4 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) As candidaturas devem identificar a 
quantidade solicitada de espectro de 
radiofrequências e incluir 

b) As candidaturas devem identificar a 
quantidade solicitada de espectro de 
radiofrequências e incluir:

declarações e provas relativas ao 
cumprimento das etapas exigidas e aos 
critérios de selecção

(i) declarações e provas relativas ao 
cumprimento das etapas exigidas e aos 
critérios de selecção

(ii) o compromisso do candidato de que 
fornecerá MSS em, pelo menos, parte do 
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território de cada Estado-Membro desde o 
início do serviço;
(iii) o compromisso do candidate de que 
fornecerá MSS em, pelo menos, 80% da 
superfície terrestre agregada dos 
Estados-Membros desde o início do 
serviço;
(iv) um calendário para o fornecimento de 
MSS em todo o território de todos os 
Estados-Membros e a, pelo menos, 50 % 
da população de cada Estado-Membro.

bem como quaisquer outras informações e 
documentos.

v) quaisquer outras informações e 
documentos.

Or. en

Justificação

Como os benefícios para o consumidor e a concorrência, a cobertura pan-europeia e os 
serviços de interesse público são os objectivos principais da decisão, devem prever-se 
requisitos mínimos para o conteúdo das candidaturas apresentadas, que devem indicar 
claramente que são respeitados os já citados objectivos. É incluída a necessidade de 
cobertura parcial de 80% do território dos Estados-Membros e 50 % da população de cada 
Estado-Membro para ter uma garantia suficiente de que nenhum Estado-Membro será 
deixado para trás.

Alteração 42
Erna Hennicot-Schoepges

Proposta de decisão
Artigo 4 – n.º 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) As candidaturas devem também 
incluir uma análise detalhada do sistema 
proposto e, para cada Estado-Membro, 
uma análise dos problemas de 
coordenação que se colocam à UIT em 
matéria de candidaturas a redes por 
satélite apresentadas à UIT por países 
terceiros até à data de publicação do 
convite à apresentação de candidaturas.

Or. en
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Justificação

Os candidatos podem propor cobrir grandes partes do território da União Europeia, mas, se 
não se as suas candidaturas não forem prioritárias, podem não conseguir a coordenação com 
sistemas por satélite de países terceiros na totalidade ou em parte da zona de cobertura 
declarada. Importa, por isso, ter em conta apenas as zonas de cobertura onde os candidatos 
têm grandes hipóteses de prestar realmente o seu serviço em conformidade com a 
regulamentação rádio da UIT. É necessária uma análise detalhada para ter em conta apenas 
os territórios onde é maior a probabilidade de oferta desses serviços.

Alteração 43
Catherine Trautmann, Jean-Pierre Audy, Erna Hennicot-Schoepges, Paul Rübig, Pilar 
del Castillo Vera, Dominique Vlasto, Dieter-Lebrecht Koch, Robert Goebbels

Proposta de decisão
Artigo 4 – n.º 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) Além disso, as candidaturas 
incluirão o compromisso dos candidatos 
de que o sistema proposto assegurará a 
prestação do serviço em, pelo menos, 60% 
da superfície terrestre agregada dos 
Estados-Membros situada na Europa.

Or. en

Alteração 44
Catherine Trautmann, Jean-Pierre Audy, Erna Hennicot-Schoepges, Paul Rübig, Pilar 
del Castillo Vera, Dominique Vlasto, Dieter-Lebrecht Koch, Robert Goebbels

Proposta de decisão
Artigo 5 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. No prazo de 40 dias úteis após a 
publicação da lista dos candidatos 
admissíveis, a Comissão avalia se os 
candidatos demonstraram que o respectivo 
sistema móvel via satélite tem o nível 
exigido de desenvolvimento técnico e 

1. No prazo de 40 dias úteis após a 
publicação da lista dos candidatos 
admissíveis, a Comissão avalia se os 
candidatos demonstraram que o respectivo 
sistema móvel via satélite tem o nível 
exigido de desenvolvimento técnico e 
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comercial. Essa avaliação baseia-se no 
cumprimento de várias etapas enumeradas
no anexo à presente decisão. Estas etapas 
serão definidas em mais pormenor pela 
Comissão em conformidade com o 
procedimento previsto no n.º 2 do artigo 
10.°. A credibilidade e viabilidade dos 
sistemas móveis via satélite propostos 
serão tidas em conta nesta fase de selecção.

comercial. Essa avaliação baseia-se no 
cumprimento satisfatório das etapas um a 
cinco do anexo à presente decisão. A 
credibilidade dos candidatos e a
viabilidade dos sistemas móveis via satélite 
propostos serão tidas em conta nesta fase 
de selecção.

Or. en

Justificação

Os candidatos que cumpram os requisitos objectivos serão autorizados a participar na 
primeira fase de selecção, numa base justa e não discriminatória. 

As etapas de um a cinco são as primeiras de um investimento num satélite e permitem às 
autoridades públicas avaliar o empenhamento real dos candidatos com projectos credíveis.

A área de cobertura do serviço inicial dos serviços móveis via satélite propostos deve ser 
fixada a um nível suficiente, aumentando a capacidade de cobertura de tais sistemas e 
garantindo ao mesmo tempo que a primeira etapa não irá dissuadir os operadores 
candidatos de fazer os investimentos necessários.

Alteração 45
Atanas Paparizov

Proposta de decisão
Artigo 5 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os candidatos devem satisfazer as 
seguintes exigências mínimas:
(a) cobertura geográfica pan-europeia:
O sistema proposto de cobertura propõe, 
como mínimo, 80% da superfície terrestre 
agregada dos Estados-Membros situada 
dentro da Europa no momento do início 
do serviço;
(b) objectivos de interesse geral:
O sistema proposto inclui:
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  o fornecimento de um ou mais serviços 
de interesse público essencial (como a 
protecção civil e a ajuda em caso de 
catástrofes) que contribuem para a 
protecção da saúde e a segurança dos 
cidadãos da União;

 o fornecimento de serviços 
bi-direccionais (interactivos) de dados de 
elevado débito nos Estados-Membros com 
uma penetração de serviços de banda 
larga abaixo da média da União Europeia 
calculada com base nos dados disponíveis 
o mais tardar 6 meses antes da 
apresentação da candidatura. 

Or. en

Justificação

Consumer and competitive benefits, pan-European coverage and public interest services are 
the key objectives of the Decision. They therefore need to be included as first phase selection 
criteria to ensure that they are fulfilled even in the absence of any second phase of selection.

As mentioned in recitals 2, 3 and 5 of the Proposal, these services could in particular improve 
coverage of rural areas in the Community, thus bridging the digital divide in terms of 
geography, contributing to the competitiveness of European information and communication 
technology industries in line with the objectives of the Lisbon strategy. Therefore, there 
should be a measurable criterion on the bridging the digital divide in terms of geography. In 
this respect the introduction of a requirement for provision of MSS in those Member States 
with a broadband penetration bellow the EU average, based on the available data not later 
than 6 months before the submission of the application, is proposed.

Alteração 46
Anni Podimata

Proposta de decisão
Artigo 5 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os candidatos devem satisfazer as 
seguintes exigências mínimas:
a) vantagens para a concorrência e para o 
consumidor:
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O sistema proposto fornece, pelo menos, 
dois dos elementos seguintes: serviços 
multimédia e de dados de sentido único; 
serviços de voz e de dados interactivos de 
baixo débito básicos; serviços de dados de 
elevado débito bi-direccionais 
(interactivos) e serviços multimédia;
(b) cobertura geográfica pan-europeia:
O objectivo do sistema proposto é 
assegurar a prestação de serviços móveis 
via satélite na cobertura geográfica de 
todos os Estados-Membros da União 
Europeia. No entanto, o sistema proposto, 
segundo as circunstâncias actuais, deve 
prestar serviços móveis via satélite na 
cobertura geográfica de, pelo menos, 70% 
do território dos Estados-Membros da 
União Europeia no momento do início do 
serviço e deve comprometer-se, desde o 
início do serviço, a cobrir 
geograficamente todos os 
Estados-Membros da União Europeia 
num prazo máximo de 7 anos;
(c) objectivos de interesse geral:
O sistema proposto inclui o fornecimento 
de um ou mais serviços de interesse 
público vital (como a protecção civil e a 
ajuda em caso de catástrofes) que 
contribuem para a protecção da saúde e 
para a segurança dos cidadãos da União.

Or. fr

Justificação

Les critères de sélection minimum doivent  être  inclus au titre de critères de sélection 
pendant la première étape,afin de faire en sorte qu'ils soient atteints même en l'absence d'une 
deuxième étape de sélection, car ils constituent tous des objectifs clés de la décision.Il s'agit 
de la prise en considération des services d'intérêt public,des avantages concurrentiels, des 
intérêts des consommateurs européens ainsi que du respect du droit  pour tous les citoyens de 
l'UE de bénéficier des services mobiles par satellite,sans aucune exception,ni discrimination, 
indépendamment du lieu de leur situation géographique au sein de tous les Etats membres de 
l'UE.C'est pourquoi, il est primordial d'assurer la couverture géographique 
paneuropéenne(100%) dans un délai maximum de 7 ans dès la mise en place du service,tout 
en prenant en considération également la particularité des zones rurales et moins 
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developpées ainsi que celle des îles ce qui contribuera ainsi  à leur développement 
économique .

Alteração 47
Erna Hennicot-Schoepges

Proposta de decisão
Artigo 6 – , n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Se o total combinado do espectro de 
radiofrequências solicitado pelos 
candidatos elegíveis identificados na 
primeira fase de selecção exceder a 
quantidade de espectro de radiofrequências 
disponível, identificado nos termos do n.º 3 
do artigo 3.°, a Comissão selecciona os 
candidatos elegíveis tendo em conta os 
seguintes critérios suplementares:

1. Se o total combinado do espectro de 
radiofrequências solicitado pelos 
candidatos elegíveis identificados na 
primeira fase de selecção exceder a 
quantidade de espectro de radiofrequências 
disponível, identificado nos termos do n.º 3 
do artigo 3.°, a Comissão selecciona os 
candidatos elegíveis tendo em conta os 
seguintes critérios suplementares e, inter 
alia, a informação inicial fornecida pelo 
candidato nos termos do n.º 1, alínea b-A) 
do artigo 4:

Or. en

Justificação

Os candidatos podem propor cobrir grandes partes do território da União Europeia, mas, se 
não se as suas candidaturas não forem prioritárias, podem não conseguir a coordenação com 
sistemas por satélite de países terceiros na totalidade ou em parte da zona de cobertura 
declarada. Importa, por isso, ter em conta apenas as zonas de cobertura onde os candidatos 
têm grandes hipóteses de prestar realmente o seu serviço em conformidade com a 
regulamentação rádio da UIT. É necessária uma análise detalhada para ter em conta apenas 
os territórios onde é maior a probabilidade de oferta desses serviços.
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Alteração 48
Angelika Niebler

Proposta de decisão
Artigo 6 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Benefícios concorrenciais e para o 
consumidor;

a) Benefícios concorrenciais e para o 
consumidor, nomeadamente para a 
concorrência em matéria de 
infra-estruturas e o acesso igual e aberto 
às plataformas;

Or. de

Justificação

A decisão de selecção deve também ter em conta critérios como a protecção e a promoção da 
diversidade cultural e o pluralismo mediático.

Alteração 49
Nikolaos Vakalis

Proposta de decisão
Artigo 6 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Eficiência do espectro; b) Eficiência do espectro (ponderação de 
20%);

Este critério diz respeito à eficácia de 
utilização do espectro no sistema proposto 
pelo candidato. Este critério engloba dois 
sub-critérios:

 o volume total de espectro necessário 
para atingir o nível de serviço a fornecer 
em termos de número de utilizadores e 
cobertura geográfica, bem como da 
importância do serviço a prestar para a 
segurança pública, a qualidade, a 
fiabilidade e o custo do serviço;

 a capacidade de débito de dados;
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Or. en

Justificação

Os acima referidos factores críticos têm de ser tidos em consideração para garantir uma 
utilização eficiente e equilibrada do espectro para diferentes tipos de serviços (multimédia, 
serviços de segurança pública, etc.).

Alteração 50
Catherine Trautmann, Pilar del Castillo Vera, Jean-Pierre Audy, Erna 
Hennicot-Schoepges, Paul Rübig, Dominique Vlasto

Proposta de decisão
Artigo 6 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Eficiência do espectro; b) Eficiência do espectro (ponderação de 
20%);
Este critério diz respeito à eficácia do 
sistema proposto pelo candidato. Este 
critério engloba dois sub-critérios:

 o volume total de espectro requerido e o 
número de potenciais utilizadores;

 a capacidade de débito de dados;

Or. en

Justificação

Para a eficácia da utilização do espectro é importante calcular o rácio entre o espectro 
necessário para um dado sistema e o resultado esperado. O número de assinantes ou de 
potenciais utilizadores é objectivamente quantificável e o parâmetro mais neutro para medir 
o resultado esperado da eficácia do espectro.
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Alteração 51
Angelika Niebler

Proposta de decisão
Artigo 6 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Objectivos de interesse geral. d) Objectivos de interesse geral, incluindo 
a promoção de objectivos de interesse 
comum, como a defesa e a promoção da 
diversidade cultural e do pluralismo 
mediático.

Or. de

Justificação

A decisão de selecção deve também ter em conta critérios como a protecção e a promoção da 
diversidade cultural e o pluralismo mediático.

Alteração 52
Angelika Niebler

Proposta de decisão
Artigo 6 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Cobertura geográfica pan-europeia; c) Cobertura geográfica pan-europeia 
(ponderação de 40%):
Este critério diz respeito à zona 
geográfica na qual os serviços são 
prestados através do sistema proposto pelo 
candidato. O critério engloba três 
sub-critérios:

 cobertura de todos os 
Estados-Membros;

  prestação do serviço a, pelo menos, 
50% da população e em, pelo menos, 60% 
do território de cada Estado-Membro;
– grau de cobertura geográfica da 
superfície terrestre agregada dos 
Estados-Membros situada dentro da 
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Europa no momento do início da 
prestação do serviço, sendo que o limiar é 
de 80% do grau de cobertura geográfica;

Or. en

Justificação

Todos os Estados-Membros deveriam ser cobertos pelos MSS, pois os MSS podem 
desempenhar um papel importante para reduzir a fractura digital no plano geográfico
(incluindo zonas rurais e ultraperiféricas) em toda a União Europeia e, segundo os 
operadores, uma cobertura pan-europeia eficaz é tecnicamente possível. É vital reforçar o 
mercado interno e contribuir para a coesão territorial. O grau de cobertura geográfica dos 
serviços a fornecer pelos candidatos é, por isso, um factor importante que deve ser 
adequadamente tido em conta no processo de selecção.

Alteração 53
Atanas Paparizov

Proposta de decisão
Artigo 6 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Cobertura geográfica pan-europeia; c) Cobertura geográfica pan-europeia
(ponderação de 40%):
Este critério diz respeito à zona
geográfica na qual os serviços são 
prestados através do sistema proposto pelo 
candidato, ou seja, o grau de cobertura 
geográfica da superfície terrestre 
agregada dos Estados-Membros situada 
dentro da Europa no momento do início 
da prestação do serviço, sendo que o 
limiar é de 90% do grau de cobertura 
geográfica.

Or. en

Justificação

O procedimento da segunda fase de selecção é organizado se a procura de MSS exceder o 
espectro disponível. Neste contexto, devem ser previstos requisitos mais elevados aos futuros 
operadores MSS a fim de salvaguardar ao máximo os interesses dos cidadãos da União.
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Alteração 54
Adamos Adamou, Catherine Trautmann, Jean-Pierre Audy, Erna Hennicot-Schoepges, 
Paul Rübig, Pilar del Castillo Vera, Dominique Vlasto, Dieter-Lebrecht Koch, Robert 
Goebbels

Proposta de decisão
Artigo 6 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Cobertura geográfica pan-europeia; c) Cobertura geográfica pan-europeia
(ponderação de 40%):
Este critério diz respeito à zona 
geográfica na qual os serviços são 
prestados através do sistema proposto pelo 
candidato. O critério engloba dois 
sub-critérios:
– número de Estados-Membros nos quais 
pelo menos 50% da população se 
encontra na zona em que os serviços são 
prestados;
– grau de cobertura geográfica da 
superfície terrestre agregada dos 
Estados-Membros situada dentro da 
Europa no momento do início da 
prestação dos serviços, a fim de oferecer 
uma cobertura pan-europeia em devido 
tempo;

Or. en

Justificação

A cobertura é uma das principais vantagens dos sistemas híbridos via satélite/terrestres 
relativamente aos sistemas exclusivamente terrestres. Para garantir que o máximo número de 
cidadãos europeus beneficie dos serviços móveis via satélite, é importante atribuir aos 
critérios de cobertura uma ponderação significativa (40%).

O processo de selecção basear-se-á nos critérios propostos, incluindo uma cobertura 
geográfica pan-europeia, garantindo assim que os candidatos proponham a melhor 
cobertura possível.
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Alteração 55
Nikolaos Vakalis

Proposta de decisão
Artigo 6 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Objectivos de interesse geral. d) Objectivos de interesse geral (20%):
Este critério diz respeito ao grau em que o 
sistema proposto pelo candidato contribui 
para realizar determinados objectivos de 
natureza pública não referidos nos 
critérios definidos nas alíneas a) a c). O 
critério engloba dois sub-critérios:
– prestação de serviços de interesse 
público vital (como a protecção civil e a 
ajuda em caso de catástrofes) que 
contribuem para a protecção da saúde e 
segurança dos cidadãos da União;

  integridade e segurança do sistema;

 capacidade do sistema proposto de 
reduzir a fractura digital entre regiões.

Or. en

Justificação

Os MSS podem desempenhar um papel importante para reduzir a fractura digital em termos 
geográficos (incluindo as zonas rurais e ultraperiféricas) na União Europeia, reforçando o 
mercado interno e contribuindo para a coesão territorial.

Alteração 56
Atanas Paparizov

Proposta de decisão
Artigo 6 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Objectivos de interesse geral. d) Objectivos de interesse geral (20%):
Este critério diz respeito ao grau em que o 
sistema proposto pelo candidato contribui 
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para realizar determinados objectivos de 
ordem pública não referidos nos critérios 
definidos nas alíneas a) a c). O critério 
engloba dois sub-critérios:
– prestação de serviços de interesse 
público vitais (como a protecção civil e a 
ajuda em caso de catástrofes) que 
contribuem para a protecção da saúde e 
segurança dos cidadãos da União;

  fornecimento de serviços 
bi-direccionais (interactivos) de dados de
elevado débito nos Estados-Membros com 
uma penetração de serviços de banda 
larga abaixo da média da União Europeia 
calculada com base nos dados disponíveis 
o mais tardar 6 meses antes da 
apresentação da candidatura. 

  integridade e segurança do sistema.

Or. en

Justificação

Consumer and competitive benefits, pan-European coverage and public interest services are 
the key objectives of the Decision. They therefore need to be included as first phase selection 
criteria to ensure that they are fulfilled even in the absence of any second phase of selection. 

As mentioned in recitals 2, 3 and 5 of the Proposal, these services could in particular improve 
coverage of rural areas in the Community, thus bridging the digital divide in terms of 
geography, contributing to the competitiveness of European information and communication 
technology industries in line with the objectives of the Lisbon strategy. Therefore, there 
should be a measurable criterion on the bridging the digital divide in terms of geography. In 
this respect the introduction of a requirement for provision of MSS in those Member States 
with a broadband penetration bellow the EU average, based on the available data not later 
than 6 months before the submission of the application, is proposed.
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Alteração 57
Atanas Paparizov

Proposta de decisão
Artigo 7 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros a abranger pelo 
sistema do candidato seleccionado devem 
assegurar que as suas autoridades 
competentes concedem ao candidato o 
direito de utilizar a radiofrequência 
específica identificada na decisão da 
Comissão adoptada nos termos do n.º 2 do 
artigo 5.° ou do n.º 3 do artigo 6.° e todas 
as autorizações necessárias para a 
exploração de um sistema móvel via 
satélite. A decisão da Comissão fixa o 
prazo no qual os direitos e autorizações 
devem ser concedidos.

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que as suas autoridades competentes 
concedem ao candidato escolhido o direito 
de utilizar a radiofrequência específica 
identificada na decisão da Comissão 
adoptada nos termos do n.º 2 do artigo 5.° 
ou do n.º 3 do artigo 6.° e todas as 
autorizações exigidas pelo legislação 
nacional necessárias para a exploração de 
um sistema móvel via satélite. 

Or. en

Justificação

Se a legislação nacional de alguns Estados-Membros não exige a emissão de autorizações 
para a exploração de um sistema móvel via satélite, não lhes deve ser pedido que o façam 
devido à carga administrativa adicional que tal acarretaria.

Alteração 58
Nikolaos Vakalis

Proposta de decisão
Artigo 7 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros a abranger pelo 
sistema do candidato seleccionado devem 
assegurar que as suas autoridades 
competentes concedem ao candidato o 
direito de utilizar a radiofrequência 
específica identificada na decisão da 
Comissão adoptada nos termos do n.º 2 do 
artigo 5.° ou do n.º 3 do artigo 6.° e todas 

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que as suas autoridades competentes 
concedem a qualquer candidato 
seleccionado o direito de utilizar a 
radiofrequência específica identificada na 
decisão da Comissão adoptada nos termos 
do n.º 2 do artigo 5.° ou do n.º 3 do artigo 
6.° e todas as autorizações necessárias para 
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as autorizações necessárias para a 
exploração de um sistema móvel via 
satélite. A decisão da Comissão fixa o 
prazo no qual os direitos e autorizações 
devem ser concedidos.

a exploração de um sistema móvel via 
satélite. A decisão da Comissão fixa o 
prazo no qual os direitos e autorizações 
devem ser concedidos.

Or. en

Justificação

Todos os Estados-Membros acabarão por conceder uma autorização.

Alteração 59
Mary Honeyball

Proposta de decisão
Artigo 7 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Os candidatos devem cumprir as etapas 
identificadas no anexo à presente decisão 
respeitando os prazos definidos pela 
Comissão em conformidade com o 
procedimento previsto no n.º 2 do artigo 
10.°;

b) Os candidatos devem cumprir as etapas 
seis a nove previstas no anexo à presente 
decisão num prazo de 22 meses a contar 
da decisão relativa à selecção dos 
candidatos; o não cumprimento das 
etapas dentro deste prazo confere à 
Comissão o direito a retirar a autorização 
e seleccionar outro candidato em 
conformidade com o procedimento 
previsto no Título II.

Or. en

Justificação

O espectro é um recurso escasso e deve ser rapidamente atribuído a outro candidate se o 
primeiro não o puder utilizar. No caso de insolvência de um candidato, ou se este não puder 
lançar um satélite e prestar um serviço comercial, é fundamental que o espectro possa ser 
rapidamente atribuído a outro fornecedor a fim de optimizar a utilização do espectro.
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Alteração 60
Nikolaos Vakalis

Proposta de decisão
Artigo 7 – n.º 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Os candidatos devem apresentar às 
autoridades competentes dos 
Estados-Membros um relatório anual 
descrevendo o estado de desenvolvimento 
do respectivo sistema móvel via satélite;

d) Os candidatos devem apresentar às 
autoridades competentes de todos os 
Estados-Membros um relatório anual 
descrevendo o estado de desenvolvimento 
do respectivo sistema móvel via satélite;

Or. en

Justificação

Todos os Estados-Membros acabarão por conceder uma autorização.

Alteração 61
Catherine Trautmann, Jean-Pierre Audy, Erna Hennicot-Schoepges, Paul Rübig, Pilar 
del Castillo Vera, Dominique Vlasto, Dieter-Lebrecht Koch, Robert Goebbels

Proposta de decisão
Artigo 7 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os Estados-Membros podem atribuir 
direitos de utilização das sub-bandas de 
frequência em causa por determinado 
tempo e desde que não se encontrem 
dentro da zona de serviço dos candidatos 
seleccionados, em conformidade com a 
Decisão 2007/98/CE.

Or. en

Justificação

Quando o espectro não for utilizado pelos candidates seleccionados num Estado-Membro, 
este deve poder optimizar a utilização do espectro autorizando os serviços de outros 
candidatos.
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Alteração 62
Mary Honeyball

Proposta de decisão
Artigo 9 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Em caso de insolvência de um 
candidato, ou se este não conseguir 
cumprir as condições comuns previstas no 
n.º 2 do artigo 7, nem apresentar um 
plano viável para cumprir estas condições
num prazo de 30 dias, a Comissão pode 
retirar a sua autorização e atribui-la a 
outro candidato, em conformidade com o
Título II.

Or. en

Justificação

Os procedimentos em caso de incapacidade de um operador MSS têm de ser melhorados. 
Quando um candidato se vê na impossibilidade de fornecer serviços, devem ser aplicados 
processos de reatribuição do espectro. O espectro é um recurso parco e deve ser reatribuído 
se um candidato não puder utilizá-lo.

Alteração 63
Mary Honeyball

Proposta de decisão
Artigo 9 – n.º 3-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-B. A Comissão deve analisar qualquer 
proposta de fusão ou aquisição de um 
candidato por outro quando destas 
operações resultar a atribuição de mais de 
15MHz para as comunicações 
Terra-espaço (upstream) e 15MHz para as 
comunicações espaço-Terra (downstream)
ao novo operador assim criado. A 
Comissão pode limitar a 15MHz upstream 
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e 15MHz downstream a autorização para 
um operador que resulte de uma fusão se 
a atribuição de uma autorização mais 
generosa reduzir significativamente a 
concorrência.

Or. en

Justificação

Para promover a concorrência, devem ser seleccionados e conservados vários operadores 
independentes. A Comissão deveria investigar todas as propostas de fusão e aquisição entre 
os candidatos, posteriores à concessão de autorizações. Se necessário, a Comissão deve 
poder revogar a autorização se uma fusão ou aquisição atentar contra a livre concorrência. 
Poderá, assim, impedir que o candidato se torne o único operador de MSS. Esta alteração 
está conforme com a alteração 4 do relator.

Alteração 64
Mary Honeyball

Proposta de decisão
Anexo – Etapas – ponto 3

Texto da Comissão Alteração

3. Conclusão da revisão crítica do projecto 3. Conclusão da revisão crítica do projecto

A revisão crítica do projecto constitui, no 
decurso do processo de execução da nave 
espacial, a etapa em que a fase de 
concepção e de desenvolvimento termina e 
tem início a fase de fabrico.
O candidato deve demonstrar claramente 
que a revisão crítica do projecto se 
encontra concluída o mais tardar 90 dias 
úteis após a entrega da candidatura, em 
conformidade com as etapas de 
construção indicadas no acordo de 
fabrico do satélite. O documento relevante 
deve ser assinado pelo fabricante do 
satélite e indicar a data da conclusão da 
revisão crítica do projecto.

Or. en
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Justificação

A revisão crítica do projecto exige muito trabalho. Os novos candidatos que não tenham 
ainda acordos de fabrico de satélites têm de investir somas consideráveis para completar este 
processo. Para sermos realistas, a revisão crítica do projecto não pode começar antes de a 
decisão sobre MSS ser aprovada. Normalmente, o processo de revisão crítica do projecto
dura seis meses, desde o início do contrato entre o operador do sistema e o fabricante do 
satélite.
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