
AM\725138PT.doc PE407.631v01-00

PT PT

PARLAMENTO EUROPEU
2004 










 2009

Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia

2007/0247(COD)

3.6.2008

ALTERAÇÕES
318 - 459

Projecto de relatório
Catherine Trautmann
(PE398.542v02-00)

que altera a Directiva 2002/21/CE, relativa a um quadro regulamentar comum 
para as redes e serviços de comunicações electrónicas, a Directiva 2002/19/CE, 
relativa ao acesso e interligação de redes de comunicações electrónicas e 
recursos conexos, e a Directiva 2002/20/CE, relativa à autorização de redes e 
serviços de comunicações electrónicas

Proposta de directiva – acto modificativo
(COM(2007)0697 – C6-0427/2007 – 2007/0247(COD))

Adlib Express Watermark



PE407.631v01-00 2/105 AM\725138PT.doc

PT

AM_Com_LegReport

Adlib Express Watermark



AM\725138PT.doc 3/105 PE407.631v01-00

PT

Alteração 318
Erna Hennicot-Schoepges

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

Texto da Comissão Alteração

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

1. Os Estados-Membros garantirão a gestão 
eficaz das radiofrequências para serviços 
de comunicações electrónicas no seu 
território de acordo com o artigo 8.º. 
Assegurarão que a atribuição e a 
consignação dessas radiofrequências pelas 
autoridades reguladoras nacionais se 
baseiem em critérios objectivos, 
transparentes, não discriminatórios e 
proporcionados, respeitem os acordos 
internacionais (incluindo os concluídos 
sob a égide da UIT) e tenham em conta as
considerações de política pública.

Or. en

Justificação

É fundamental fazer referência à Decisão Espectro Radioeléctrico de 2002 e aos 
Regulamentos das Radiocomunicações da UIT a fim de assegurar a coerência entre as regras 
comunitárias e a conformidade das regras comunitárias com as normas internacionais 
reflectidas nas tabelas nacionais de atribuição de frequências. A gestão eficaz do espectro é 
da responsabilidade da autoridade reguladora nacional e deve ser conforme com os 
procedimentos da UIT.

Alteração 319
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Texto da Comissão Alteração

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

eficaz das radiofrequências para serviços 
de comunicações electrónicas no seu 
território de acordo com o artigo 8.º. 
Assegurarão que a atribuição e a 
consignação dessas radiofrequências pelas 
autoridades reguladoras nacionais se 
baseiem em critérios objectivos, 
transparentes, não discriminatórios e 
proporcionados e tenham em conta as 
disposições internacionais e as 
considerações de política pública.

Or. es

Justificação

As radiofrequências têm aspectos técnicos peculiares: por um lado, a sua gestão está 
subordinada a acordos internacionais que ultrapassam as relações entre os Estados-
Membros da União Europeia; por outro lado, constituem um instrumento adequado para a 
consecução de objectivos de política pública, nomeadamente em matéria de coesão social e 
territorial e de promoção da liberdade de expressão e da diversidade cultural e linguística.

Alteração 320
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Texto da Comissão Alteração

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

1. Os Estados-Membros garantirão a gestão 
eficaz das radiofrequências para serviços 
de comunicações electrónicas no seu 
território de acordo com o artigo 8.º. 
Assegurarão que a atribuição e a 
consignação dessas radiofrequências pelas 
autoridades reguladoras nacionais se 
baseiem em critérios objectivos, 
transparentes, não discriminatórios e 
proporcionados. Nesta óptica, os 
Estados-Membros respeitarão os acordos 
internacionais e poderão ter em conta 
considerações de política pública.
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Or. en

Justificação

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 321
Rebecca Harms

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

O espectro radioeléctrico é sem dúvida um recurso limitado. Para ser gerido eficazmente, o 
seu valor económico e a sua utilidade pública devem ser tidos em conta devidamente e de 
forma equilibrada.
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Alteração 322
Catherine Trautmann

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

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros promoverão a 
harmonização da utilização das 
radiofrequências em toda a Comunidade, 
de um modo coerente com a necessidade 
de garantir a sua utilização efectiva e 
eficiente e em conformidade com a 
Decisão n.º 676/2002/CE (Decisão 
Espectro Radioeléctrico).

2. Os Estados-Membros promoverão a 
harmonização da utilização das 
radiofrequências em toda a Comunidade, 
de um modo coerente com a necessidade 
de garantir a sua utilização efectiva e 
eficiente.

Or. en

Justificação

Alteração coerente com a alteração 58, que rejeita a Decisão Espectro Radioeléctrico a fim 
de realizar um quadro regulamentar do espectro integrado, simplificado e coerente.

Alteração 323
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

2. Os Estados-Membros promoverão a 
harmonização da utilização das 
radiofrequências em toda a Comunidade, 
de um modo coerente com a necessidade 
de garantir a sua utilização efectiva e 
eficiente e em conformidade com a 
Decisão n.º 676/2002/CE (Decisão 
Espectro Radioeléctrico).

2. Os Estados-Membros promoverão a 
harmonização da utilização das 
radiofrequências em toda a Comunidade, 
de um modo coerente com a necessidade 
de garantir a sua utilização efectiva e 
eficiente, o que pode contribuir para a 
concretização de economias de escala e 
para a interoperabilidade de serviços em 
benefício dos consumidores, e em 
conformidade com a Decisão n.º 
676/2002/CE (Decisão Espectro 
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Radioeléctrico).

Or. en

Alteração 324
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 9
Directiva 2002/21/CE
Artigo 9 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Para garantir a igualdade de 
tratamento, nenhum utilizador do 
espectro deverá estar isento da obrigação 
de pagar as taxas ou os encargos normais 
fixados para a utilização do espectro.

Or. ro

Justificação

Por uma questão de concordância com o considerando 50. 

Alteração 325
Erna Hennicot-Schoepges

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

Texto da Comissão Alteração

3. 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.

3. Salvo disposição em contrário do 
segundo parágrafo, os Estados-Membros 
garantirão, na medida do possível, que 
possam ser utilizados todos os tipos de 
tecnologia nas faixas de radiofrequências 
disponíveis aos serviços de comunicações 
electrónicas, tal como identificados nos 
seus planos nacionais de atribuição de
radiofrequências e nos Regulamentos de 
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Radiocomunicações da UIT.

Or. en

Justificação

É fundamental fazer referência à Decisão Espectro Radioeléctrico de 2002 e aos 
Regulamentos das Radiocomunicações da UIT a fim de assegurar a coerência entre as regras 
comunitárias e a conformidade das regras comunitárias com as normas internacionais 
reflectidas nas tabelas nacionais de atribuição de frequências. A gestão eficaz do espectro é 
da responsabilidade da autoridade reguladora nacional e deve ser conforme com os 
procedimentos da UIT. Uma política de tecnologia e de neutralidade e "flexibilidade" dos 
serviços levanta a questão de saber como é que as tecnologias via satélite ou terrestres 
(particularmente móveis) podem operar na mesma faixa ou em faixas adjacentes.

Alteração 326
Robert Goebbels

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

Texto da Comissão Alteração

3. 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.

3. Salvo disposição em contrário do 
segundo parágrafo ou das medidas 
adoptadas em conformidade com os artigos
9.º-C e 9.°-D, os Estados-Membros 
facilitarão, na medida do possível, a 
utilização de todos os tipos de rede de 
radiocomunicações ou de tecnologia de 
acesso sem fios nas faixas de 
radiofrequências atribuídas aos serviços de
comunicações electrónicas, em 
conformidade com o respectivo plano 
nacional de radiofrequências e os 
Regulamentos das Radiocomunicações da 
UIT.

Or. en
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Justificação

É fundamental fazer referência à Decisão Espectro Radioeléctrico de 2002 e aos 
Regulamentos das Radiocomunicações da UIT a fim de assegurar a coerência entre as regras 
comunitárias e a conformidade das regras comunitárias com as normas internacionais 
reflectidas nas tabelas nacionais de atribuição de frequências. A gestão eficaz do espectro é 
da responsabilidade da autoridade reguladora nacional e deve ser conforme com os 
procedimentos da UIT.

Alteração 327
Erika Mann

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

Texto da Comissão Alteração

3. Salvo disposição em contrário do 
segundo parágrafo ou das medidas 
adoptadas em conformidade com o artigo 
9.º-C, os Estados-Membros garantirão que 
possam ser oferecidos todos os tipos de 
serviços de comunicações electrónicas nas 
faixas de radiofrequências abertas às
comunicações electrónicas.

3. Salvo disposição em contrário do 
segundo parágrafo ou das medidas 
adoptadas em conformidade com o artigo 
9.º-C, os Estados-Membros garantirão que 
possam ser oferecidos todos os tipos de 
serviços de comunicações electrónicas nas 
faixas de radiofrequências disponíveis para 
os serviços de comunicações electrónicas, 
em conformidade com o respectivo plano 
nacional de radiofrequências e os 
Regulamentos das Radiocomunicações da 
UIT.

Or. en

Justificação

O plano nacional de radiofrequências é associado aos Regulamentos das Radiocomunicações 
da UIT.
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Alteração 328
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Texto da Comissão Alteração

3. 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.

3. 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, em 
conformidade com as tabelas nacionais de 
atribuição de frequências e com os 
Regulamentos das Radiocomunicações da 
UIT.

Or. en

Justificação

Dado que as frequências atravessam as fronteiras da UE, os acordos vinculativos a nível 
internacional têm de ser respeitados para evitar as interferências.

Alteração 329
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Texto da Comissão Alteração

3. 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 

3. Salvo disposição em contrário do 
segundo parágrafo ou das medidas 
adoptadas em conformidade com o artigo 
9.º-C, os Estados-Membros incentivarão a 
utilização de todos os tipos de rede de 
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rede de radiocomunicações ou de 
tecnologia de acesso sem fios nas faixas de 
radiofrequências abertas aos serviços de 
comunicações electrónicas.

radiocomunicações ou de tecnologia de 
acesso sem fios nas faixas de 
radiofrequências abertas aos serviços de 
comunicações electrónicas em 
conformidade com o seu plano nacional 
de atribuição de frequências e tendo em 
conta, na medida do possível, as 
regulamentações adoptadas na matéria 
pelas organizações internacionais das 
telecomunicações.

Or. es

Justificação

A promoção de uma utilização e gestão eficazes das radiofrequências é um dos objectivos 
referidos no n.° 2 do artigo 8.º. Deve ser prosseguido tanto para as bandas de frequências 
sujeitas a uma autorização geral como para as sujeitas a direitos de utilização.

Alteração330
Dominique Vlasto, Erna Hennicot-Schoepges

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

Texto da Comissão Alteração

3. 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.

3. 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 
tecnologias nas faixas de radiofrequências 
abertas aos serviços de comunicações 
electrónicas.

Or.  fr

Justificação

Nem todas as redes podem coexistir sem a aplicação de restrições técnicas imperativas para 
evitar as interferências (por exemplo, as redes de radiodifusão e as redes móveis terrestres); 
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a neutralidade dos tipos de redes deve, portanto, ser excluída.

Alteração 331
Erna Hennicot-Schoepges

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 9
Directiva 2002/21/CE
Artigo 9 – n.º 3 – parágrafo 2 – parte introdutória 

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros poderão, no entanto, 
prever restrições proporcionadas e não 
discriminatórias para os tipos de rede de 
radiocomunicações ou de tecnologia de 
acesso sem fios utilizados, sempre que tal 
seja necessário para: 

Os Estados-Membros poderão, no entanto, 
prever restrições proporcionadas e não 
discriminatórias para os tipos de rede de 
radiocomunicações ou de tecnologia de 
acesso sem fios utilizados para os serviços 
de comunicações electrónicas, sempre que 
tal seja necessário para:

Or. en

Justificação

É fundamental fazer referência à Decisão Espectro Radioeléctrico de 2002 e aos 
Regulamentos das Radiocomunicações da UIT a fim de assegurar a coerência entre as regras 
comunitárias e a conformidade das regras comunitárias com as normas internacionais 
reflectidas nas tabelas nacionais de atribuição de frequências. A gestão eficaz do espectro é 
da responsabilidade da autoridade reguladora nacional e deve ser conforme com os 
procedimentos da UIT. Uma política de tecnologia e de neutralidade e "flexibilidade" dos 
serviços levanta a questão de saber como é que as tecnologias via satélite ou terrestres 
(particularmente móveis) podem operar na mesma faixa ou em faixas adjacentes.

Alteração 332
Erna Hennicot-Schoepges

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 9
Directiva 2002/21/CE
Artigo 9 – n.º 3 – parágrafo 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) evitar interferências prejudiciais; a) evitar eventuais interferências 
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prejudiciais;

Or. en

Justificação

É fundamental fazer referência à Decisão Espectro Radioeléctrico de 2002 e aos 
Regulamentos das Radiocomunicações da UIT a fim de assegurar a coerência entre as regras 
comunitárias e a conformidade das regras comunitárias com as normas internacionais 
reflectidas nas tabelas nacionais de atribuição de frequências. A gestão eficaz do espectro é 
da responsabilidade da autoridade reguladora nacional e deve ser conforme com os 
procedimentos da UIT. Uma política de tecnologia e de neutralidade e "flexibilidade" dos 
serviços levanta a questão de saber como é que as tecnologias via satélite ou terrestres 
(particularmente móveis) podem operar na mesma faixa ou em faixas adjacentes.

Alteração 333
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 9
Directiva 2002/21/CE
Artigo 9 – n.º 3 – parágrafo 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) evitar interferências prejudiciais, a) evitar eventuais interferências 
prejudiciais,

Or. es

Justificação

A promoção de uma utilização e gestão eficazes das radiofrequências é um dos objectivos 
referidos no n.° 2 do artigo 8.º. Deve ser prosseguido tanto para as bandas de frequências 
sujeitas a uma autorização geral como para as sujeitas a direitos de utilização.

Alteração 334
Paul Rübig

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 9
Directiva 2002/21/CE
Artigo 9 – n.º 3 – parágrafo 2 – alínea a)
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Texto da Comissão Alteração

(a) evitar interferências prejudiciais; a) evitar interferências prejudiciais 
causadas pela falta de coordenação entre 
Estados-Membros e operadores que 
utilizem faixas adjacentes;

Or. en

Justificação

A proposta deve definir claramente o que deve ser entendido como "interferências 
prejudiciais", como é o caso das interferências transfronteiriças ou entre operadores que 
utilizem faixas adjacentes.

Alteração 335
Reino Paasilinna

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 9
Directiva 2002/21/CE
Artigo 9 – n.º 3 – parágrafo 2 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-A) garantir a qualidade do serviço, 

Or. en

Justificação

Para além das interferências prejudiciais, a "qualidade do serviço" deve igualmente 
constituir um critério para a previsão de restrições à neutralidade tecnológica. Isto é 
particularmente importante nos casos em que é permitida a utilização partilhada do espectro. 
É igualmente oportuno fazer referência aos acordos internacionais relevantes 
(nomeadamente UIT). A prestação de um serviço universal ou público deve ser aditada à lista 
das possíveis restrições. As redes fixas estão a ser substituídas por redes de comunicações 
móveis, devendo estas ser asseguradas como meio de prestação de um serviço universal. As 
referências ao artigo 9.º-C devem ser suprimidas.

Adlib Express Watermark



AM\725138PT.doc 15/105 PE407.631v01-00

PT

Alteração 336
Erna Hennicot-Schoepges

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 9
Directiva 2002/21/CE
Artigo 9 –n.º 3 – parágrafo 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) proteger a saúde pública contra os 
campos electromagnéticos;

b) garantir a qualidade técnica do serviço,

Or. en

Justificação

É fundamental fazer referência à Decisão Espectro Radioeléctrico de 2002 e aos 
Regulamentos das Radiocomunicações da UIT a fim de assegurar a coerência entre as regras 
comunitárias e a conformidade das regras comunitárias com as normas internacionais 
reflectidas nas tabelas nacionais de atribuição de frequências. A gestão eficaz do espectro é 
da responsabilidade da autoridade reguladora nacional e deve ser conforme com os 
procedimentos da UIT. Uma política de tecnologia e de neutralidade e "flexibilidade" dos 
serviços levanta a questão de saber como é que as tecnologias via satélite ou terrestres 
(particularmente móveis) podem operar na mesma faixa ou em faixas adjacentes.

Alteração 337
Robert Goebbels

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 9
Directiva 2002/21/CE
Artigo 9 - n.º 3 - parágrafo 2 - alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) garantir a máxima partilha das 
radiofrequências quando a utilização destas 
esteja sujeita a uma autorização geral; ou

c) respeitar uma obrigação resultante de 
um acordo internacional relativo à
utilização das radiofrequências ou no 
âmbito dos Regulamentos das 
Radiocomunicações da UIT;

Or. en
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Justificação

É fundamental fazer referência à Decisão Espectro Radioeléctrico de 2002 e aos 
Regulamentos das Radiocomunicações da UIT a fim de assegurar a coerência entre as regras 
comunitárias e a conformidade das regras comunitárias com as normas internacionais 
reflectidas nas tabelas nacionais de atribuição de frequências. A gestão eficaz do espectro é 
da responsabilidade da autoridade reguladora nacional e deve ser conforme com os 
procedimentos da UIT.

Alteração 338
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 9
Directiva 2002/21/CE
Artigo 9 - n.º 3 - parágrafo 2 - alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) garantir a máxima partilha das 
radiofrequências quando a utilização destas 
esteja sujeita a uma autorização geral,

c) promover a utilização eficiente e 
assegurar a gestão efectiva das 
radiofrequências, bem como garantir a 
qualidade técnica do serviço,

Or. es

Justificação

A promoção de uma utilização e gestão eficazes das radiofrequências é um dos objectivos 
referidos no n.° 2 do artigo 8.º. Deve ser prosseguido tanto para as bandas de frequências 
sujeitas a uma autorização geral como para as sujeitas a direitos de utilização.

Alteração 339
Erna Hennicot-Schoepges

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 9
Directiva 2002/21/CE
Artigo 9 - n.º 3 - parágrafo 2 - alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) garantir a máxima partilha das 
radiofrequências quando a utilização 

c) garantir a utilização eficaz das 
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destas esteja sujeita a uma autorização 
geral; ou

radiofrequências; ou 

Or. en

Justificação

É fundamental fazer referência à Decisão Espectro Radioeléctrico de 2002 e aos 
Regulamentos das Radiocomunicações da UIT a fim de assegurar a coerência entre as regras 
comunitárias e a conformidade das mesmas com as normas internacionais reflectidas nas 
tabelas nacionais de atribuição de frequências. A gestão eficaz do espectro é da 
responsabilidade da autoridade reguladora nacional e deve ser conforme com os 
procedimentos da UIT. Uma política de tecnologia e de neutralidade e "flexibilidade" dos 
serviços levanta a questão de saber como é que as tecnologias via satélite ou terrestres 
(particularmente móveis) podem operar na mesma faixa ou em faixas adjacentes.

Alteração 340
Erika Mann

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 9
Directiva 2002/21/CE
Artigo 9 - n.º 3 - parágrafo 2 - alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) garantir a máxima partilha das 
radiofrequências quando a utilização 
destas esteja sujeita a uma autorização 
geral; ou

c) garantir a máxima partilha das 
radiofrequências; ou

Or. en

Alteração 341
Erna Hennicot-Schoepges

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 9
Directiva 2002/21/CE
Artigo 9 - n.º 3 - parágrafo 2 - alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) proteger a saúde pública contra os 
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campos electromagnéticos; ou

Or. en

Justificação

É fundamental fazer referência à Decisão Espectro Radioeléctrico de 2002 e aos 
Regulamentos das Radiocomunicações da UIT a fim de assegurar a coerência entre as regras 
comunitárias e a conformidade das regras comunitárias com as normas internacionais 
reflectidas nas tabelas nacionais de atribuição de frequências. A gestão eficaz do espectro é 
da responsabilidade da autoridade reguladora nacional e deve ser conforme com os 
procedimentos da UIT. Uma política de tecnologia e de neutralidade e "flexibilidade" dos 
serviços levanta a questão de saber como é que as tecnologias via satélite ou terrestres 
(particularmente móveis) podem operar na mesma faixa ou em faixas adjacentes.

Alteração 342
Robert Goebbels

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 9
Directiva 2002/21/CE
Artigo 9 - n.º 3 - parágrafo 2 - alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) garantir a utilização eficaz das 
radiofrequências; ou

Or. en

Alteração 343
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 9
Directiva 2002/21/CE
Artigo 9 - n.º 3 - parágrafo 2 - alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) garantir a utilização eficiente do 
espectro;
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Or. en

Justificação

A garantia da utilização eficiente do espectro deve fazer parte dos princípios gerais a 
respeitar na matéria.

Alteração 344
Rebecca Harms

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 9
Directiva 2002/21/CE
Artigo 9 –n.º 3 –parágrafo 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

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

d) cumprir um objectivo específico de 
interesse geral em conformidade com o n.º 
4.

Or. en

Justificação

A presente alteração é necessária a fim de assegurar o cumprimento de objectivos de 
interesse geral. 

Alteração 345
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 9
Directiva 2002/21/CE
Artigo 9 –n.º 3 – parágrafo 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

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

d) cumprir um objectivo específico de 
interesse geral em conformidade com o n.º 
4.

Or. en
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Justificação

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

Alteração 346
Reino Paasilinna

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 9
Directiva 2002/21/CE
Artigo 9 – n.º 3 – parágrafo 2 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-A) respeitar uma obrigação resultante 
de um acordo internacional relativo à 
utilização de frequências.

Or. en

Justificação

Para além das interferências prejudiciais, a "qualidade do serviço" deve igualmente 
constituir um critério para a previsão de restrições à neutralidade tecnológica. Isto é 
particularmente importante nos casos em que é permitida a utilização partilhada do espectro. 
É igualmente oportuno fazer referência aos acordos internacionais pertinentes 
(nomeadamente UIT). A prestação de um serviço universal ou público deve ser aditada à lista 
das possíveis restrições. As redes fixas estão a ser substituídas por redes de comunicações 
móveis, devendo estas ser asseguradas como meio de prestação de um serviço universal. As 
referências ao artigo 9.º-C devem ser suprimidas.

Alteração 347
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 9
Directiva 2002/21/CE
Artigo 9 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Os Estados-Membros asseguram 
que, de três em três anos, se realizarão 
medições técnicas e estudos 
epidemiológicos susceptíveis de identificar 
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as medidas necessárias para a protecção 
da saúde pública contra os campos 
electromagnéticos. 

Or. ro

Justificação

Tendo em conta o grande número de preocupações relativas ao efeito dos campos 
electromagnéticos sobre a saúde pública, é necessário realizar com regularidade estudos 
epidemiológicos e medições específicas.

Alteração 348
Rebecca Harms

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

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

Alteração 349
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

A neutralidade de serviços deve ser circunscrita às possibilidades oferecidas pelos 
regulamentos da UIT que determinam quais são os serviços que podem coexistir nas 
diferentes faixas. Em resultado desta definição juridicamente correcta de neutralidade de 
serviços, as medidas tomadas no âmbito dos regulamentos da UIT para garantir os objectivos 
de interesse geral não constituem uma restrição mas sim uma consequência deste princípio. 
Por motivos de transparência, todos os objectivos de interesse geral devem ser definidos na 
legislação nacional em conformidade com o direito comunitário. 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.
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Alteração 350
Robert Goebbels

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

Texto da Comissão Alteração

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

4. Salvo disposição em contrário do 
segundo parágrafo, os Estados-Membros 
facilitarão, na medida do possível, a 
utilização de todos os tipos de serviços de 
comunicações electrónicas nas faixas de 
radiofrequências abertas às comunicações 
electrónicas, em conformidade com o 
respectivo plano nacional de 
radiofrequências e os Regulamentos das 
Radiocomunicações da UIT. Os Estados-
Membros poderão, no entanto, prever 
restrições proporcionadas e não 
discriminatórias para os tipos de serviços 
de comunicações electrónicas a oferecer.

Or. en

Justificação

É fundamental fazer referência à Decisão Espectro Radioeléctrico de 2002 e aos 
Regulamentos das Radiocomunicações da UIT a fim de assegurar a coerência entre as regras 
comunitárias e a conformidade das regras comunitárias com as normas internacionais 
reflectidas nas tabelas nacionais de atribuição de frequências. A gestão eficaz do espectro é 
da responsabilidade da autoridade reguladora nacional e deve ser conforme com os 
procedimentos da UIT.

Alteração 351
Erna Hennicot-Schoepges

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

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

4. Salvo disposição em contrário do 
segundo parágrafo, os Estados-Membros 
facilitarão, na medida do possível, a 
utilização de todos os tipos de serviços de 
comunicações electrónicas nas faixas de 
radiofrequências disponíveis para as
comunicações electrónicas, em 
conformidade com o respectivo plano 
nacional de radiofrequências e os 
Regulamentos das Radiocomunicações da 
UIT. Os Estados-Membros poderão, no 
entanto, prever restrições proporcionadas e 
não discriminatórias para os tipos de 
serviços de comunicações electrónicas a 
oferecer.

Or. en

Justificação

É fundamental fazer referência à Decisão Espectro Radioeléctrico de 2002 e aos 
Regulamentos das Radiocomunicações da UIT a fim de assegurar a coerência entre as regras 
comunitárias e a conformidade das regras comunitárias com as normas internacionais 
reflectidas nas tabelas nacionais de atribuição de frequências. A gestão eficaz do espectro é 
da responsabilidade da autoridade reguladora nacional e deve ser conforme com os 
procedimentos da UIT. Uma política de tecnologia e de neutralidade e "flexibilidade" dos 
serviços levanta a questão de saber como é que as tecnologias via satélite ou terrestres 
(particularmente móveis) podem operar na mesma faixa ou em faixas adjacentes.

Alteração 352
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Texto da Comissão Alteração

4. Salvo disposição em contrário do 
segundo parágrafo ou das medidas 
adoptadas em conformidade com o artigo 

4. Salvo disposição em contrário do 
segundo parágrafo ou das medidas 
adoptadas em conformidade com o artigo 

Adlib Express Watermark



AM\725138PT.doc 25/105 PE407.631v01-00

PT

9.º-C, os Estados-Membros garantirão que 
possam ser oferecidos todos os tipos de 
serviços de comunicações electrónicas nas 
faixas de radiofrequências abertas às 
comunicações electrónicas. Os Estados-
Membros poderão, no entanto, prever 
restrições proporcionadas e não 
discriminatórias para os tipos de serviços 
de comunicações electrónicas a oferecer.

9.º-C, os Estados-Membros promoverão a 
oferta de 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
em conformidade com seus planos 
nacionais de atribuição de frequências e, 
caso necessário, com as disposições 
estabelecidas pela União Internacional 
das Telecomunicações (UIT).

Or. es

Justificação

Relativamente à primeira alteração proposta, convém fazer referência à necessária 
conformidade com as previsões dos planos nacionais de frequências e os regulamentos 
internacionais em vigor na matéria. 

Quanto à segunda alteração proposta, a necessidade de garantir uma boa qualidade de 
serviço aos utilizadores finais constitui um dos objectivos comunitários de interesse geral. 

Finalmente, o objectivo da terceira alteração é incorporar a referência à especificidade dos 
serviços de rádio e de televisão.

Alteração 353
Catherine Trautmann

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

Texto da Comissão Alteração

4. Salvo disposição em contrário do 
segundo parágrafo ou das medidas 
adoptadas em conformidade com o artigo 
9.º-C, os Estados-Membros garantirão que 
possam ser oferecidos todos os tipos de 
serviços de comunicações electrónicas nas 

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

faixas de radiofrequências disponíveis para 
os serviços de comunicações electrónicas 
em conformidade com o respectivo plano 
nacional de radiofrequências e os 
Regulamentos das Radiocomunicações da 
UIT. Os Estados-Membros poderão, no 
entanto, prever restrições proporcionadas e 
não discriminatórias para os tipos de 
serviços de comunicações electrónicas a 
oferecer.

Or. en

Justificação

A neutralidade de serviços deve ser circunscrita às possibilidades oferecidas pelos 
Regulamentos das radiocomunicações da UIT que determinam quais são os serviços que 
podem coexistir nas diferentes faixas (ou seja, protecção dos principais utilizadores e acordo 
dos países vizinhos).

Alteração 354
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

A proposta não reconhece nem se debruça sobre a importância de assegurar a 
compatibilidade com as regras e os procedimentos da UIT e com as restrições internacionais 
juridicamente vinculativas deles decorrentes. A utilização eficiente do espectro implica o 
cumprimento do processo de arquivo e coordenação da UIT.

Alteração 355
Reino Paasilinna

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

Texto da Comissão Alteração

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

4. Os Estados-Membros garantirão que 
possam ser oferecidos todos os tipos de 
serviços de comunicações electrónicas nas 
faixas de radiofrequências abertas às 
comunicações electrónicas. Os Estados-
Membros poderão, no entanto, prever 
restrições proporcionadas e não 
discriminatórias para os tipos de serviços 
de comunicações electrónicas a oferecer.

Or. en

Justificação

Para além das interferências prejudiciais, a "qualidade do serviço" deve igualmente 
constituir um critério para a previsão de restrições à neutralidade tecnológica. Isto é 
particularmente importante nos casos em que é permitida a utilização partilhada do espectro. 
É igualmente oportuno fazer referência aos acordos internacionais relevantes 
(nomeadamente UIT). A prestação de um serviço universal ou público deve ser aditada à lista 
das possíveis restrições. As redes fixas estão a ser substituídas por redes de comunicações 
móveis, devendo estas ser asseguradas como meio de prestação de um serviço universal. As 
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referências ao artigo 9.º-C devem ser suprimidas.

Alteração 356
Gunnar Hökmark

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

Os regulamentos das radiocomunicações da UIT regulam a repartição do espectro entre 
países, essencialmente com o objectivo de assegurar protecção contra interferências, embora 
esta regulamentação confira claramente aos Estados-Membros a possibilidade de se 
desviarem dos regulamentos numa base nacional ou em caso de acordo bilateral. É 
necessária uma flexibilidade análoga no que respeita aos planos nacionais de repartição uma 
vez que podem não garantir a transparência necessária, podem não ser juridicamente 
vinculativos e estão sujeitos a alterações frequentes.

Alteração 357
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

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

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

Or. es

Justificação

Relativamente à primeira alteração proposta, convém fazer referência à necessária 
conformidade com as previsões dos planos nacionais de frequências e os regulamentos 
internacionais em vigor na matéria. 

Quanto à segunda alteração proposta, a necessidade de garantir uma boa qualidade de 
serviço aos utilizadores finais constitui um dos objectivos comunitários de interesse geral. 

Finalmente, o objectivo da terceira alteração é incorporar a referência à especificidade dos 
serviços de rádio e de televisão.

Alteração 358
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

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

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

Or. en

Justificação

A referência no segundo parágrafo do n.º 4 do artigo 9.º à "promoção da diversidade cultural 
e linguística e do pluralismo dos media" é demasiado limitadora e deveria ser alargada de no 
sentido de se referir especificamente aos serviços de radiodifusão.

Alteração 359
Erna Hennicot-Schoepges, Šarūnas Birutis, Rebecca Harms, Dominique Vlasto, Ruth 
Hieronymi, Claude Turmes, Den Dover, Paul Rübig, Herbert Reul, David Hammerstein

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

Texto da Comissão Alteração

As restrições que exijam que um serviço 
seja oferecido numa faixa específica terão 
como justificação garantir o cumprimento 
de um objectivo de interesse geral em 
conformidade com o direito comunitário, 
como a salvaguarda da vida humana, a 
promoção da coesão social, regional ou 
territorial, o evitar de utilizações 

As restrições que exijam que um serviço de 
comunicações electrónicas seja oferecido 
numa faixa específica terão como 
justificação garantir o cumprimento de um 
objectivo de interesse geral em 
conformidade com o direito comunitário, 
como a salvaguarda da vida humana, a 
promoção da coesão social, regional ou 
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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.

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 ou a prestação de 
serviços de radiodifusão sonora e 
televisiva.

Or. en

Justificação

É importante que a definição da política cultural e no domínio dos media permaneça sob a 
alçada dos Estados-Membros e que sejam garantidas as salvaguardas legais e a flexibilidade 
a nível nacional nesta matéria.

Alteração 360
Rebecca Harms

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Justificação

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

Alteração 361
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

A neutralidade de serviços deve ser circunscrita às possibilidades oferecidas pelos 
regulamentos da UIT que determinam quais são os serviços que podem coexistir nas 
diferentes faixas. Em resultado desta definição juridicamente correcta de neutralidade de 
serviços, as medidas tomadas no âmbito dos regulamentos da UIT para garantir os objectivos 
de interesse geral não constituem uma restrição mas sim uma consequência deste princípio. 
Por motivos de transparência, todos os objectivos de interesse geral devem ser definidos na 
legislação nacional em conformidade com o direito comunitário. A mera referência à
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“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 362
Robert Goebbels

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

Texto da Comissão Alteração

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

As restrições que exijam que um serviço de 
comunicações electrónicas seja oferecido 
numa faixa específica terão como 
justificação garantir o cumprimento de um 
objectivo de interesse geral em 
conformidade com o direito comunitário, 
como a salvaguarda da vida humana, a 
prestação de um serviço público ou 
universal, a promoção da coesão social, 
regional ou territorial, as utilizações 
eficientes das radiofrequências ou a gestão 
eficaz do espectro tendo em conta as 
obrigações e as práticas internacionais, 
ou a promoção da diversidade cultural e 
linguística e do pluralismo dos media.

Or. en

Justificação

É fundamental fazer referência à Decisão Espectro Radioeléctrico de 2002 e aos 
Regulamentos das Radiocomunicações da UIT a fim de assegurar a coerência entre as regras 
comunitárias e a conformidade das regras comunitárias com as normas internacionais 
reflectidas nas tabelas nacionais de atribuição de frequências. A gestão eficaz do espectro é 
da responsabilidade da autoridade reguladora nacional e deve ser conforme com os 
procedimentos da UIT.
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Alteração 363
Reino Paasilinna

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

Texto da Comissão Alteração

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

As restrições que exijam que um serviço 
seja oferecido numa faixa específica terão 
como justificação garantir o cumprimento 
de um objectivo de interesse geral em 
conformidade com o direito comunitário, 
como a salvaguarda da vida humana, a 
prestação de um serviço público ou 
universal, 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.

Or. en

Justificação

Para além das interferências prejudiciais, a "qualidade do serviço" deve igualmente 
constituir um critério para a previsão de restrições à neutralidade tecnológica. Isto é 
particularmente importante nos casos em que é permitida a utilização partilhada do espectro. 
É igualmente oportuno fazer referência aos acordos internacionais relevantes 
(nomeadamente UIT). A prestação de um serviço universal ou público deve ser aditada à lista 
das possíveis restrições. As redes fixas estão a ser substituídas por redes de comunicações 
móveis, devendo estas ser asseguradas como meio de prestação de um serviço universal. As 
referências ao artigo 9.º-C devem ser suprimidas.

Alteração 364
Werner Langen

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 9
Directiva 2002/21/CE
Artigo 9 – n.º 4 – parágrafo 2
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Texto da Comissão Alteração

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

As restrições que exijam que um serviço 
seja oferecido numa faixa específica terão 
como justificação garantir o cumprimento 
de um objectivo de interesse geral em 
conformidade com o direito comunitário, 
como a salvaguarda da vida humana, a 
promoção da coesão social, regional ou 
territorial, assim como de um melhor 
acesso de todos os cidadãos à sociedade 
da informação, 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.

Or. de

Justificação

O acesso de todos os cidadãos à sociedade da informação constitui um dos objectivos 
primordiais da Estratégia de Lisboa. É, por conseguinte, de interesse público inscrever 
explicitamente este objectivo no conjunto das razões que justificam o estabelecimento de 
eventuais derrogações ao princípio de neutralidade em relação aos serviços.

Alteração 365
Rebecca Harms

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Justificação

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

Alteração 366
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

A neutralidade de serviços deve ser circunscrita às possibilidades oferecidas pelos 
regulamentos da UIT que determinam quais são os serviços que podem coexistir nas 
diferentes faixas. Em resultado desta definição juridicamente correcta de neutralidade de 
serviços, as medidas tomadas no âmbito dos regulamentos da UIT para garantir os objectivos 
de interesse geral não constituem uma restrição mas sim uma consequência deste princípio. 
Por motivos de transparência, todos os objectivos de interesse geral devem ser definidos na 
legislação nacional em conformidade com o direito comunitário. 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.
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Alteração 367
Erna Hennicot-Schoepges, Šarūnas Birutis, Rebecca Harms, Dominique Vlasto, Ruth 
Hieronymi, Claude Turmes, Den Dover, Herbert Reul, David Hammerstein

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

Texto da Comissão Alteração

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

Uma restrição que proíba a oferta de qualquer 
outro serviço de comunicações electrónicas
numa faixa específica apenas poderá ser 
imposta quando justificada pela necessidade de 
proteger serviços de salvaguarda da vida 
humana ou de assegurar a salvaguarda de um 
objectivo de interesse geral, tal como é 
definido na legislação nacional em 
conformidade com o direito comunitário, por 
exemplo, no que diz respeito à promoção da 
diversidade cultural e linguística e à 
pluralidade dos meios de comunicação social.

Or. en

Justificação

É importante que a definição da política cultural e no domínio dos media permaneça sob a 
alçada dos Estados-Membros e que sejam garantidas as salvaguardas legais e a flexibilidade 
a nível nacional nesta matéria.

Alteração 368
Robert Goebbels

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

Texto da Comissão Alteração

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

qualquer outro serviço de comunicações 
electrónicas numa faixa específica apenas 
poderá ser imposta quando justificada pela 
necessidade de proteger serviços de 
salvaguarda da vida humana ou para 
garantir o cumprimento de um objectivo 
de interesse geral definido na legislação 
nacional em conformidade com o direito 
comunitário.

Or. en

Justificação

É fundamental fazer referência à Decisão Espectro Radioeléctrico de 2002 e aos 
Regulamentos das Radiocomunicações da UIT a fim de assegurar a coerência entre as regras 
comunitárias e a conformidade das regras comunitárias com as normas internacionais 
reflectidas nas tabelas nacionais de atribuição de frequências. A gestão eficaz do espectro é 
da responsabilidade da autoridade reguladora nacional e deve ser conforme com os 
procedimentos da UIT.

Alteração 369
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 370
Erna Hennicot-Schoepges, Šarūnas Birutis, Rebecca Harms, Dominique Vlasto, Ruth 
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Hieronymi, Claude Turmes, Den Dover, Pilar del Castillo Vera, Herbert Reul, David 
Hammerstein

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

Texto da Comissão Alteração

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

5. Os Estados-Membros reavaliarão 
periodicamente a necessidade das restrições 
referidas nos n.°s 3 e 4. A definição da 
natureza e do âmbito de aplicação de 
quaisquer excepções compete aos Estados-
Membros.

Or. en

Justificação

É importante que a definição da política cultural e no domínio dos media permaneça sob a 
alçada dos Estados-Membros e que sejam garantidas as salvaguardas legais e a flexibilidade 
a nível nacional nesta matéria.

Alteração 371
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Alteração 372
Paul Rübig

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

Texto da Comissão Alteração

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

5. Os Estados-Membros reavaliarão 
periodicamente a necessidade das restrições 
referidas nos n.°s 3 e 4. Elaboram um relatório 
que será tornado público.

Or. en

Justificação

Uma economia das comunicações móveis competitiva que ofereça a todos os cidadãos um 
melhor acesso à sociedade da informação é considerada um dos principais fundamentos da 
estratégia de Lisboa e um objectivo das políticas europeias, na medida em que contribuirá 
para criar mais crescimento económico e emprego na Europa. Este objectivo é 
expressamente reconhecido na alteração como um objectivo de interesse geral. Assim, poderá 
legitimar excepções ao princípio da neutralidade de serviços

Alteração 373
Erna Hennicot-Schoepges

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 9
Directiva 2002/21/CE
Artigo 9 – n. º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Os n.os 3 e 4 aplicar-se-ão à atribuição e à 
consignação de radiofrequências após 31 de 
Dezembro de 2009."

6. Os n.°s 3 e 4 aplicar-se-ão à atribuição e à 
consignação de radiofrequências após [data 
da transposição]."

Or. en
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Alteração 374
Alexander Alvaro

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 9
Directiva 2002/21/CE
Artigo 9 – n.º 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

6-A. Os Estados-Membros pretendem 
dividir o espectro das bandas UHF IV/V 
(470-862 Mhz) em partes iguais para 
prosseguir o desenvolvimento dos 
serviços de comunicações móveis e de 
radiodifusão.
Os Estados-Membros observarão os 
resultados da CMR 2007. A sub-banda 
harmonizada 790-862 Mhz será 
libertada e consignada aos serviços de 
banda larga móveis, o mais tardar, 6 
meses após a entrada em vigor da 
presente directiva.
A pedido dum operador de redes, a ARN 
verificará se as atribuições e 
consignações de radiofrequências 
existentes são necessárias para o 
cumprimento dos objectivos referidos no 
n.º 4 do artigo 9.º. Esta verificação será 
concluída no prazo de 3 meses. Se estas 
atribuições e consignações não forem 
necessárias para o cumprimento dos 
objectivos referidos, a ARN concederá 
novas atribuições aos serviços de 
comunicações móveis e consignações no 
prazo de 6 meses. Se houver motivos de 
peso, a ARN - após notificar a Comissão 
- pode tomar uma decisão acerca da 
reatribuição das radiofrequências em 
questão.

Or. en

Justificação

Mobile broadband technologies will provide access to the internet and to minimise the digital 

Adlib Express Watermark



PE407.631v01-00 42/105 AM\725138PT.doc

PT

divide in rural areas in particular. Against this background the early introduction of mobile 
internet services seems to be advisable as well as the establishment of reasonable legal rules 
in this area. On the other hand, the interest of the broadcasting industry and the objectives of 
promoting cultural and linguistic diversity and media pluralism have to be recognized. 
Accordingly, the Member States shall intend to use the spectrum of the UHF bands IV/V (470-
862 MHz) for the further development of broadcasting and mobile services in equal shares.

Alteração 375
Paul Rübig

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 9
Directiva 2002/21/CE
Artigo 9 – n.º 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

6-A. Os Estados-Membros pretendem 
dividir o espectro das bandas UHF IV/V 
(470-862 Mhz) em partes iguais para 
prosseguir o desenvolvimento dos serviços 
de comunicações móveis e de 
radiodifusão.
Como primeira medida, os 
Estados-Membros observarão os 
resultados da Conferência Mundial das 
Radiocomunicações de 2007. A sub-banda 
harmonizada 790-862 Mhz será libertada 
e consignada aos serviços de banda larga 
móveis o mais depressa possível mas, o 
mais tardar, 6 meses após a data de 
entrada em vigor da presente directiva.
Depois disso, pelo menos um terço do 
espectro adicional que será libertado nas 
bandas UHF IV/V (470-862 Mhz) no 
processo de transição para o digital será 
imediatamente atribuído e consignado às 
redes de banda larga móveis até ser 
cumprido o objectivo referido no primeiro 
parágrafo. As frequências serão 
atribuídas e consignadas às redes de 
banda larga móveis de forma 
harmonizada. Para este fim, serão 
imediatamente iniciados os procedimentos 
de planeamento necessários.
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A pedido dum operador de redes móveis, a 
ARN verificará se as atribuições e 
consignações de radiofrequências 
existentes são necessárias para o 
cumprimento dos objectivos referidos no 
n.º 4 do artigo 9.º. Esta verificação será 
concluída no prazo de 3 meses. Se estas 
atribuições e consignações não forem 
necessárias para o cumprimento dos 
objectivos referidos, a ARN concederá 
novas atribuições aos serviços de 
comunicações móveis e consignações no 
prazo de 6 meses. Se houver motivos de 
peso, a ARN - após notificar a Comissão -
pode prolongar o prazo por mais 3 meses.

Or. en

Justificação

Devido às suas condições favoráveis para as aplicações móveis, a banda abaixo de 1 GHz 
tem uma importância específica. Faz parte desta, em particular, a banda UHF IV/V (470-862 
Mhz) - actualmente usada principalmente pela TV. Devido às suas características físicas, este 
espectro consegue um maior alcance, pelo que precisa, em comparação, dum menor número 
de estações de base para a cobertura de áreas grandes. Por isso, a implantação  das redes de 
banda larga da próxima geração poderá ser mais eficaz em termos de custos nas áreas 
rurais.

Alteração 376
Ján Hudacký

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 9
Directiva 2002/21/CE
Artigo 9 – n.º 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

6-A. Os Estados-Membros pretendem 
dividir o espectro das bandas UHF IV/V 
(470-862 Mhz) em partes iguais para 
prosseguir o desenvolvimento dos serviços 
de comunicações móveis e de 
radiodifusão.
Como primeira medida, os 
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Estados-Membros observarão os 
resultados da Conferência Mundial das 
Radiocomunicações de 2007. A sub-banda 
harmonizada 790-862 Mhz será libertada 
e consignada aos serviços de banda larga 
móveis o mais depressa possível mas, o 
mais tardar, 6 meses após a data de 
entrada em vigor da presente directiva.
Depois disso, pelo menos dois terços do 
espectro adicional que será libertado nas 
bandas UHF IV/V (470-862 Mhz) no 
processo de transição para o digital será 
imediatamente atribuído e consignado às 
redes de banda larga móveis até ser 
cumprido o objectivo referido no primeiro 
parágrafo. As frequências serão 
atribuídas e consignadas às redes de 
banda larga móveis de forma 
harmonizada. Para este fim, serão 
imediatamente iniciados os procedimentos 
de planeamento necessários.
A pedido dum operador de redes móveis, a 
ARN verificará se as atribuições e 
consignações de radiofrequências 
existentes são necessárias para o 
cumprimento dos objectivos referidos no 
n.º 4 do artigo 9.º. Esta verificação será 
concluída no prazo de 3 meses. Se estas 
atribuições e consignações não forem 
necessárias para o cumprimento dos 
objectivos referidos, a ARN concederá 
novas atribuições aos serviços de 
comunicações móveis e consignações no 
prazo de 6 meses. Se houver motivos de 
peso, a ARN - após notificar a Comissão -
pode prolongar o prazo por mais 3 meses.

Or. en

Justificação

A banda larga móvel proporcionará o acesso à Internet nas zonas rurais. É urgente instituir 
normas jurídicas razoáveis neste domínio. Também devem ser reconhecidos os interesses da 
indústria de radiodifusão e os objectivos de promoção da diversidade cultural e linguística e 
de pluralismo dos media. Consequentemente, os Estados-Membros irão querer usar as 
bandas UHF IV/V (470-862 Mhz) para prosseguir o desenvolvimento dos serviços de 
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comunicações móveis e de radiodifusão em partes iguais.

Alteração 377
Werner Langen

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 9
Directiva 2002/21/CE
Artigo 9 – n.º 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

6-A. Os Estados-Membros pretendem 
consignar as frequências da banda UHF 
IV/V (470 -862 MHz) em partes iguais 
para o desenvolvimento ulterior dos 
serviços de radiodifusão e de 
comunicações móveis.
Numa primeira fase, os Estados-Membros 
deverão dar seguimento às conclusões da 
Conferência Mundial de 
Radiocomunicações de 2007 (WRC-07).  
A faixa harmonizada das frequências 
790-862 MHz deverá ser o mais 
rapidamente possível disponibilizada e 
concedida a serviços móveis de banda 
larga, em observância do prazo máximo 
de seis meses a contar de entrada em 
vigor da presente directiva. 
Subsequentemente, pelo menos dois terços 
das frequências que serão 
disponibilizadas adicionalmente na banda 
UHF IV/V (470-862 MHz), devido à 
digitalização da radiodifusão, deverão ser 
consignados directamente às redes móveis 
de banda larga, até ficar cumprido o 
objectivo de repartição das frequências 
em duas partes iguais pelos serviços de 
radiodifusão e pelos serviços de 
comunicações móveis. As frequências 
deverão ser concedidas de forma 
harmonizada.    Os processos de 
planeamento necessários para o efeito 
serão imediatamente iniciados. 
A pedido de um operador de rede móvel, 
caberá à autoridade reguladora nacional  
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verificar se a repartição e atribuição de 
frequências existente nessa altura para os 
serviços de radiodifusão de conteúdos é 
necessária para o cumprimento dos 
objectivos expressos no n.º 4 do artigo 9.º. 
A verificação em causa será efectuada no 
prazo de três meses.     Se a repartição e 
atribuição de frequências não for 
imprescindível para o cumprimento 
daqueles objectivos, a autoridade 
reguladora nacional procederá, no prazo 
de seis meses, a uma nova repartição 
pelos serviços de comunicações móveis.   
A autoridade reguladora nacional poderá 
prorrogar este prazo por mais três meses, 
após notificação da Comissão, se 
existirem razões ponderosas que o 
justifiquem.

Or. de

Justificação

Im Falle einer ausreichenden Zuteilung von Frequenzen im UHF Band können mobile 
Breitbanddienste einen großen Beitrag zur Überwindung der digitalen Kluft leisten und damit 
auch Bürgern in ländlichen Regionen einen Zugang zur Informationsgesellschaft bieten.
Deshalb ist eine rasche Zuteilung an Anbieter von mobilen Breitbanddiensten zu begrüßen.
Weiterhin sind zur Wahrung der kulturellen Vielfalt auch die Interessen der Rundfunkanbieter 
zu berücksichtigen, so dass eine hälftige Teilung der Frequenzen zwischen Rundfunkanbietern 
und Mobilfunkanbietern angemessen erscheint. Um Planungssicherheit für die Beteiligten zu 
erreichen ist es wichtig, daß die Richtlinie konkrete Vorgaben für die Zuteilung der 
sogenannten digitalen Dividende macht.

Alteração 378
Lambert van Nistelrooij

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 9
Directiva 2002/21/CE
Artigo 9 – n.º 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

6-A. Os Estados-Membros assegurarão a 
libertação do dividendo digital, 
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assegurando assim um melhor acesso de 
todos à sociedade da informação.

Or. en

Justificação

Isto assegurará que a evolução tecnológica futura dos serviços de banda larga móveis e de 
radiodifusão será harmonizada de forma a ultrapassar quaisquer barreiras que possam 
surgir e a aumentar o acesso à banda larga mais eficaz em termos de custos em toda a 
Europa o mais depressa possível.

Alteração 379
Gianni De Michelis

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 9
Directiva 2002/21/CE
Artigo 9 – n.º 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

6-A. Os Estados-Membros aplicarão o 
disposto nos n.ºs 3 a 6, tendo na máxima 
conta a avaliação feita pelas organizações 
técnicas e de normalização pertinentes e 
após consulta às partes interessadas. Ao 
aplicarem o presente artigo, os 
Estados-Membros tomarão as medidas 
adequadas para garantir a lealdade da 
concorrência, garantindo que são 
plenamente tidos em conta os 
investimentos feitos pelos intervenientes 
no mercado para a aquisição de 
radiofrequências.

Or. en

Justificação

A aplicação dos princípios da neutralidade tecnológica e de serviços não deve ameaçar os 
investimentos feitos, em particular, pelos operadores móveis em licenças 3G e pelas empresas 
privadas de radiodifusão no comércio de frequências.
 Simultaneamente, deve aplicar-se duma forma coerente com o objectivo de promover um 
mecanismo de não distorção e a concorrência leal nos mercados.
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Alteração 380
Erna Hennicot-Schoepges

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

Texto da Comissão Alteração

Artigo 9.º-A Suprimido
Revisão das restrições aos direitos 

existentes
1. Por um período de cinco anos com 
início em [1 de Janeiro de 2010], os 
Estados-Membros garantirão que os 
titulares de direitos de utilização de 
radiofrequências conferidos antes dessa 
data possam apresentar um pedido à 
autoridade reguladora nacional 
competente para que reavalie as restrições 
aos seus direitos em conformidade com os 
n.ºs 3 e 4 do artigo 9.º. 
Antes de adoptar a sua decisão, a 
autoridade reguladora nacional 
competente notificará o titular do direito 
da reavaliação das restrições, indicando o 
âmbito do direito após a reavaliação e 
dando-lhe um prazo razoável para retirar 
o pedido. 
Se o titular do direito retirar o pedido, o 
direito manter-se-á inalterado até à data 
da sua expiração ou até ao final do 
período de 5 anos, consoante o que for 
mais cedo.
2. Caso o titular do direito referido no 
n.º 1 seja um fornecedor de serviços de 
conteúdos por radiodifusão sonora ou 
televisiva e o direito de utilização das 
radiofrequências tenha sido concedido 
para o cumprimento de um objectivo 
específico de interesse geral, o pedido de 
reavaliação apenas poderá referir-se à 
parte das radiofrequências que é 
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necessária para o cumprimento desse 
objectivo. A parte das radiofrequências 
que se torne desnecessária para o 
cumprimento do referido objectivo em 
resultado da aplicação dos n.°s 3 e 4 do 
artigo 9.º será sujeita a um novo 
procedimento de consignação em 
conformidade com o n.º 2 do artigo 7.º da 
Directiva Autorização.
3. Terminado o período de cinco anos 
referido no n.º 1, os Estados-Membros 
tomarão todas as medidas adequadas para 
garantir que os n.°s 3 e 4 do artigo 9.º se 
apliquem a todas as restantes 
consignações e atribuições de 
radiofrequências que existiam à data de 
entrada em vigor da presente directiva.
4. Ao aplicarem o presente artigo, os 
Estados-Membros tomarão as medidas 
adequadas para garantir a lealdade da 
concorrência.

Or. en

Justificação

A obrigação de reexaminar os direitos existentes pode ocasionar uma grande incerteza para 
as empresas e desencorajar o investimento e não tem em conta a realidade comercial de 
muitos operadores.

Alteração 381
Robert Goebbels

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

Texto da Comissão Alteração

Artigo 9.º-A Suprimido
Revisão das restrições aos direitos 

existentes
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1. Por um período de cinco anos com 
início em [1 de Janeiro de 2010], os 
Estados-Membros garantirão que os 
titulares de direitos de utilização de 
radiofrequências conferidos antes dessa 
data possam apresentar um pedido à 
autoridade reguladora nacional 
competente para que reavalie as restrições 
aos seus direitos em conformidade com os 
n.ºs 3 e 4 do artigo 9.º. 
Antes de adoptar a sua decisão, a 
autoridade reguladora nacional 
competente notificará o titular do direito 
da reavaliação das restrições, indicando o 
âmbito do direito após a reavaliação e 
dando-lhe um prazo razoável para retirar 
o pedido. 
Se o titular do direito retirar o pedido, o 
direito manter-se-á inalterado até à data 
da sua expiração ou até ao final do 
período de 5 anos, consoante o que for 
mais cedo.
2. Caso o titular do direito referido no 
n.º 1 seja um fornecedor de serviços de 
conteúdos por radiodifusão sonora ou 
televisiva e o direito de utilização das 
radiofrequências tenha sido concedido 
para o cumprimento de um objectivo 
específico de interesse geral, o pedido de 
reavaliação apenas poderá referir-se à 
parte das radiofrequências que é 
necessária para o cumprimento desse 
objectivo. A parte das radiofrequências 
que se torne desnecessária para o 
cumprimento do referido objectivo em 
resultado da aplicação dos n.°s 3 e 4 do 
artigo 9.º será sujeita a um novo 
procedimento de consignação em 
conformidade com o n.º 2 do artigo 7.º da 
Directiva Autorização.
3. Terminado o período de cinco anos 
referido no n.º 1, os Estados-Membros 
tomarão todas as medidas adequadas para 
garantir que os n.°s 3 e 4 do artigo 9.º se 
apliquem a todas as restantes 
consignações e atribuições de 
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radiofrequências que existiam à data de 
entrada em vigor da presente directiva.
4. Ao aplicarem o presente artigo, os 
Estados-Membros tomarão as medidas 
adequadas para garantir a lealdade da 
concorrência.

Or. en

Justificação

A obrigação de reexaminar os direitos existentes pode ocasionar uma grande incerteza para 
as empresas e desencorajar o investimento e não tem em conta a realidade comercial de 
muitos operadores.

Alteração 382
Paul Rübig

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 10
Directiva 2002/21/CE
Artigo 9-A  – n.º 1 – parágrafo1

Texto da Comissão Alteração

1. Por um período de cinco anos com 
início em [1 de Janeiro de 2010], os 
Estados-Membros garantirão que os 
titulares de direitos de utilização de 
radiofrequências conferidos antes dessa 
data possam apresentar um pedido à 
autoridade reguladora nacional competente 
para que reavalie as restrições aos seus 
direitos em conformidade com os n.ºs 3 e 4 
do artigo 9.º.

1. Por um período de um ano com início 
em [1 de Janeiro de 2010], os 
Estados-Membros garantirão que os 
titulares de direitos de utilização de 
radiofrequências conferidos antes dessa 
data possam apresentar um pedido à 
autoridade reguladora nacional competente 
para que reavalie as restrições aos seus 
direitos em conformidade com os n.ºs 3 e 4 
do artigo 9.º.

Or. en

Justificação

The period as of which member states are to apply the new rules on radio frequency 
management should be reduced to one year. The faster spectrum refarming is possible the 
faster efficiency gains could be realized by operators benefiting customers in the longer run 
by lower prices and better services. Within their rights, license holders should be allowed to 
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use their frequency bands for whichever standardised technology they like to use it. For an 
efficient use of spectrum, a maximum amount of license right certainty and a minimum 
amount of restrictions on the use of spectrum are crucial.

Alteração 383
Fiona Hall

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

Texto da Comissão Alteração

1. Por um período de cinco anos com início em 
[1 de Janeiro de 2010], os Estados-Membros 
garantirão que os titulares de direitos de 
utilização de radiofrequências conferidos antes 
dessa data possam apresentar um pedido à 
autoridade reguladora nacional competente para 
que reavalie as restrições aos seus direitos em 
conformidade com os n.ºs 3 e 4 do artigo 9.º.

1. Por um período de cinco anos com início 
em [data da transposição], os Estados-
Membros poderão garantir que os titulares 
de direitos de utilização de radiofrequências 
conferidos antes dessa data por um período 
não inferior a cinco anos possam apresentar 
um pedido à autoridade reguladora nacional 
competente para que reavalie as restrições aos 
seus direitos em conformidade com os n.ºs 3 
e 4 do artigo 9.º. Até 1 de Janeiro de 2015, os 
Estados-Membros tomarão todas as medidas 
adequadas para garantir que os n.ºs 3 e 4 do 
artigo 9.º se apliquem a todas as 
consignações e atribuições de 
radiofrequências que existiam à data de 
entrada em vigor da presente directiva.

Or. en

Alteração 384
Gunnar Hökmark

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

Texto da Comissão Alteração
1. Por um período de cinco anos com início 
em [1 de Janeiro de 2010], os Estados-

1. Até 1 de Janeiro de 2015, os 
Estados-Membros tomarão todas as medidas 
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Membros garantirão que os titulares de 
direitos de utilização de radiofrequências 
conferidos antes dessa data possam 
apresentar um pedido à autoridade 
reguladora nacional competente para que 
reavalie as restrições aos seus direitos em 
conformidade com os n.ºs 3 e 4 do artigo 9.º.

adequadas para garantir que os n.ºs 3 e 4 do 
artigo 9.º se apliquem a todas as consignações 
e atribuições de radiofrequências que existiam 
à data de entrada em vigor da presente 
directiva.

Or. en

Justificação

Todas as licenças devem cumprir os requisitos dos n.ºs 3 e 4 do artigo 9.º até uma data fixada 
mas os Estados-Membros devem ter flexibilidade para gerir este processo, a fim de lidar com 
as circunstâncias nacionais. 

Alteração 385
Gianni De Michelis

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

Texto da Comissão Alteração

1. Por um período de cinco anos com início 
em [1 de Janeiro de 2010], os 
Estados-Membros garantirão que os 
titulares de direitos de utilização de 
radiofrequências conferidos antes dessa 
data possam apresentar um pedido à 
autoridade reguladora nacional competente 
para que reavalie as restrições aos seus 
direitos em conformidade com os n.ºs 3 e 4 
do artigo 9.º.

1. Por um período de cinco anos com início 
em [data da transposição da presente 
directiva], os Estados-Membros garantirão 
que os titulares de direitos de utilização de 
radiofrequências conferidos antes de 1 de 
Janeiro de 2010 possam apresentar um 
pedido à autoridade reguladora nacional 
competente para que reavalie as restrições 
aos seus direitos em conformidade com os 
n.ºs 3 e 4 do artigo 9.º.

Or. en

Justificação

A sunset period during which national regulators should be obliged to allow existing right 
holders to apply for a variation of their license is suitable and necessary to cope with the 
transition phase between the current and newly proposed spectrum management regime. 
Since the new regime introduces significant changes in the frequency management process, 
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with significant impacts on the existing rights, we consider that the correct timeframe for 
member States and undertakings to adapt to the new regime should be necessary extended 
and linked to the timing of the regulatory review. At the same time, it should be applied in a 
way to be consistent with the objective of promoting a non-distorting mechanism and fair 
competition in the markets. 

Alteração 386
Reino Paasilinna

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

Texto da Comissão Alteração
1. Por um período de cinco anos com início 
em [1 de Janeiro de 2010], os Estados-
Membros garantirão que os titulares de 
direitos de utilização de radiofrequências 
conferidos antes dessa data possam apresentar 
um pedido à autoridade reguladora nacional 
competente para que reavalie as restrições aos 
seus direitos em conformidade com os n.ºs 3 e 
4 do artigo 9.º.

1. Por um período de cinco anos com início em
[1 de Janeiro de 2010], os Estados-Membros 
garantirão que os titulares de direitos de 
utilização de radiofrequências conferidos antes 
dessa data possam apresentar um pedido à 
autoridade nacional competente para que 
reavalie as restrições aos seus direitos em 
conformidade com os n.ºs 3 e 4 do artigo 9.º.

Or. en

Justificação

A autoridade competente em questões relativas ao espectro nem sempre é a mesma que a 
autoridade reguladora nacional definida na Directiva-Quadro.

Alteração 387
Reino Paasilinna

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

Texto da Comissão Alteração
Antes de adoptar a sua decisão, a autoridade 
reguladora nacional competente notificará o 

Antes de adoptar a sua decisão, a autoridade 
nacional competente notificará o titular do 
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titular do direito da reavaliação das restrições, 
indicando o âmbito do direito após a 
reavaliação e dando-lhe um prazo razoável 
para retirar o pedido.

direito da reavaliação das restrições, indicando 
o âmbito do direito após a reavaliação e dando-
lhe um prazo razoável para retirar o pedido.

Or. en

Justificação

A autoridade competente em questões relativas ao espectro nem sempre é a mesma que a 
autoridade reguladora nacional definida na Directiva-Quadro. 

Alteração 388
Paul Rübig

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 10
Directiva 2002/21/CE
Artigo 9-A – n.º 1 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Se o titular do direito retirar o pedido, o 
direito manter-se-á inalterado até à data da 
sua expiração ou até ao final do período 
de 5 anos, consoante o que for mais cedo.

Se o titular do direito retirar o pedido, o 
direito manter-se-á inalterado até à data da 
sua expiração. 

Or. en

Justificação

The period as of which member states are to apply the new rules on radio frequency 
management should be reduced to one year. The faster spectrum refarming is possible the 
faster efficiency gains could be realized by operators benefiting customers in the longer run 
by lower prices and better services. Within their rights, license holders should be allowed to 
use their frequency bands for whichever standardised technology they like to use it. For an 
efficient use of spectrum, a maximum amount of license right certainty and a minimum 
amount of restrictions on the use of spectrum are crucial. 
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Alteração 389
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 10
Directiva 2002/21/CE
Artigo 9-A – n.º 1 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Se o titular do direito retirar o pedido, o 
direito manter-se-á inalterado até à data da 
sua expiração ou até ao final do período 
de 5 anos, consoante o que for mais cedo.

Se o titular do direito retirar o pedido, o 
direito manter-se-á inalterado até à data da 
sua expiração. 

Or. es

Justificação

Dada a existência de direitos de utilização susceptíveis de afectar terceiros, convém dispor de 
um prazo que permita proceder aos ordenamentos regulamentares necessários. 

Alteração 390
Anne Laperrouze

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

Texto da Comissão Alteração

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

2. Este artigo não se aplica às restrições 
instauradas pelos Estados-Membros 
destinadas a promover os objectivos da 
política cultural e dos meios de 
comunicação, nomeadamente a 
diversidade cultural e o pluralismo dos 
meios de comunicação.
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artigo 9.º será sujeita a um novo 
procedimento de consignação em 
conformidade com o n.º 2 do artigo 7.º da 
Directiva Autorização.

Or.  fr

Justificação

Uma vez que os Estados-Membros têm competência para definir o alcance, a natureza e a 
duração das restrições aos princípios de neutralidade tecnológica e de serviço que visem 
promover objectivos da política cultural e dos meios de comunicação, o procedimento de 
revisão previsto no artigo 9.º-A não seria adequado nestes casos. Além disso, o n.º 2 mistura 
dois aspectos diferentes: a revisão das restrições e a revisão dos direitos de utilização 
propriamente ditos, apesar de este segundo aspecto ser regido pelo n.º 2 do artigo 5.º da 
Directiva "Autorização".

Alteração 391
Rebecca Harms

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

Os operadores de radiodifusão sonora ou televisiva deverão poder continuar a fornecer os 
seus serviços de radiodifusão e até mesmo a desenvolvê-los depois da transição para o 
digital.

Alteração 392
Catherine Trautmann

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Justificação

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

Alteração 393
Pilar del Castillo Vera

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 394
Lambert van Nistelrooij

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

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

2. Caso o titular do direito referido no n.º 1 
seja um fornecedor de serviços de 
conteúdos por radiodifusão sonora ou 
televisiva e o direito de utilização das 
radiofrequências tenha sido concedido para 
o cumprimento de um objectivo específico 
de interesse geral, o direito de usar a parte 
das radiofrequências atribuída para o 
cumprimento desse objectivo permanece 
inalterado até expirar. A parte das 
radiofrequências que se torne desnecessária 
para o cumprimento do referido objectivo 
será sujeita a um novo procedimento de 
consignação em conformidade com os n.ºs 
3 e 4 do artigo 9.º da presente directiva e 
com o n.º 2 do artigo 7.º da Directiva 
2002/20/CE (Directiva Autorização). Os 
Estados-Membros garantem que são 
cumpridas todas as condições necessárias 
à rápida consecução dos objectivos 
estabelecidos no n.º 7 do artigo 9.º e que é 
respeitado o período de tempo referido no 
presente número.

Or. en

Justificação

O texto aditado garante  a coerência  da alteração com o texto da alteração ao n.º 7 do 
artigo 9.º.

Alteração 395
Werner Langen

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

Texto da Comissão Alteração

2. Caso o titular do direito referido no 
n.º 1 seja um fornecedor de serviços de 

2. Caso o titular do direito referido no n.º 1 
seja um fornecedor de serviços de 

Adlib Express Watermark



AM\725138PT.doc 61/105 PE407.631v01-00

PT

conteúdos por radiodifusão sonora ou 
televisiva e o direito de utilização das 
radiofrequências tenha sido concedido 
para o cumprimento de um objectivo 
específico de interesse geral, o pedido de 
reavaliação apenas poderá referir-se à 
parte das radiofrequências que é 
necessária para o cumprimento desse 
objectivo. A parte das radiofrequências 
que se torne desnecessária para o 
cumprimento do referido objectivo em 
resultado da aplicação dos n.os 3 e 4 do 
artigo 9.º será sujeita a um novo 
procedimento de consignação em 
conformidade com o n.º 2 do artigo 7.º 
da Directiva Autorização.

conteúdos por radiodifusão sonora ou 
televisiva e o direito de utilização das 
radiofrequências tenha sido concedido para 
o cumprimento de um objectivo específico 
de interesse geral, o pedido de reavaliação 
apenas poderá referir-se à parte das 
radiofrequências que é necessária para o 
cumprimento desse objectivo. A parte das 
radiofrequências que se torne desnecessária 
para o cumprimento do referido objectivo 
em resultado da aplicação dos n.os 3 e 4 do 
artigo 9.º será sujeita a um novo 
procedimento de consignação em 
conformidade com o n.º 2 do artigo 7.º da 
Directiva Autorização.  Os Estados-
Membros garantirão que se encontram 
preenchidas todas as condições 
necessárias para a rápida execução dos 
objectivos constantes do n.º 7 do artigo 9.º 
e que o calendário referido nesta mesma 
disposição será respeitado.  

Or. de

Justificação

A presente alteração visa garantir que o objectivo de desenvolver os serviços móveis de 
banda larga, bem como de fomentar a diversidade cultural e linguística, não seja cumprido 
com atraso.  

Alteração 396
Gianni De Michelis

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

Texto da Comissão Alteração

2. Caso o titular do direito referido no n.º 1 
seja um fornecedor de serviços de 
conteúdos por radiodifusão sonora ou 
televisiva e o direito de utilização das 
radiofrequências tenha sido concedido para 
o cumprimento de um objectivo específico 

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

de interesse geral e não adquirido de 
forma comercial, um pedido de 
reavaliação apenas poderá referir-se à parte 
das radiofrequências que é necessária para 
o cumprimento desse objectivo. A parte 
das radiofrequências que se torne 
desnecessária para o cumprimento do 
referido objectivo em resultado da 
aplicação dos n.°s 3 e 4 do artigo 9.º será 
sujeita a um novo procedimento de 
consignação em conformidade com o n.º 2 
do artigo 7.º da Directiva Autorização.

Or. en

Justificação

A sunset period during which national regulators should be obliged to allow existing right 
holders to apply for a variation of their license is suitable and necessary to cope with the 
transition phase between the current and newly proposed spectrum management regime. 
Since the new regime introduces significant changes in the frequency management process, 
with significant impacts on the existing rights, we consider that the correct timeframe for 
member States and undertakings to adapt to the new regime should be necessary extended 
and linked to the timing of the regulatory review. At the same time, it should be applied in a 
way to be consistent with the objective of promoting a non-distorting mechanism and fair 
competition in the markets. 

Alteração 397
Paul Rübig

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 10
Directiva 2002/21/CE
Artigo 9-A – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Terminado o período de cinco anos
referido no n.º 1, os Estados-Membros 
tomarão todas as medidas adequadas para 
garantir que os n.°s 3 e 4 do artigo 9.º se 
apliquem a todas as restantes consignações 
e atribuições de radiofrequências que 
existiam à data de entrada em vigor da 
presente directiva.

3. Terminado o período de um ano referido 
no n.º 1, os Estados-Membros tomarão 
todas as medidas adequadas para garantir 
que os n.°s 3 e 4 do artigo 9.º se apliquem a 
todas as restantes consignações e 
atribuições de radiofrequências que 
existiam à data de entrada em vigor da 
presente directiva.
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Or. en

Alteração 398
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 10
Directiva 2002/21/CE
Artigo 9-A – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Ao aplicarem o presente artigo, os 
Estados-Membros tomarão as medidas 
adequadas para garantir a lealdade da 
concorrência.

Suprimido

Or. es

Justificação

Este número não é necessário em virtude de a promoção da concorrência ser um dos 
objectivos necessários incluídos no artigo 8.º.

Alteração 399
Gianni De Michelis

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 10
Directiva 2002/21/CE
Artigo 9-A – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Ao aplicarem o presente artigo, os 
Estados-Membros tomarão as medidas 
adequadas para garantir a lealdade da 
concorrência.

4. Ao aplicarem o presente artigo, os 
Estados-Membros tomarão as medidas 
adequadas para garantir a lealdade da 
concorrência, garantindo que são 
plenamente tidos em conta os 
investimentos feitos pelos intervenientes 
no mercado para a aquisição de 
radiofrequências.
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Or. en

Justificação

A sunset period during which national regulators should be obliged to allow existing right 
holders to apply for a variation of their license is suitable and necessary to cope with the 
transition phase between the current and newly proposed spectrum management regime.
Since the new regime introduces significant changes in the frequency management process, 
with significant impacts on the existing rights, we consider that the correct timeframe for 
member States and undertakings to adapt to the new regime should be necessary extended 
and linked to the timing of the regulatory review. At the same time, it should be applied in a 
way to be consistent with the objective of promoting a non-distorting mechanism and fair 
competition in the markets.

Alteração 400
Rebecca Harms

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 10
Directiva 2002/21/CE
Artigo 9-A – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Justificação

Cumpre garantir a coerência na terminologia, dado que o n.4 do artigo 9.º se refere a 
“medidas” e não a restrições. 
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Alteração 401
Reino Paasilinna

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

Texto da Comissão Alteração

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

1. Sempre que tal se afigure adequado, os 
Estados-Membros garantirão que as 
empresas possam transferir ou alugar a 
outras empresas direitos individuais de 
utilização de radiofrequências.

Or. en

Justificação

A promoção da possibilidade de transferência de direitos individuais de utilização é 
importante, mas não carece de atribuição de faixas de frequência específicas a nível europeu 
nem da harmonização das condições subjacentes à transferência. Também é crucial que para 
toda e qualquer transferência  seja necessário um consentimento prévio de um 
Estado-Membro.

Alteração 402
Catherine Trautmann

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

conformidade com o artigo 9.º-C, desde 
que essa transferência ou locação 
observem os procedimentos nacionais e 
não resultem numa mudança do serviço 
fornecido através dessa faixa de 
radiofrequências ou nas obrigações 
decorrentes dos direitos de utilização.

Or. en

Justificação

A possibilidade de comercialização não deve conduzir a desequilíbrios na diversidade dos 
serviços nem à especulação e deve também abranger casos em que a utilização do espectro 
possa ser livre, embora associada a obrigações. Os procedimentos nacionais também não 
deverão ser ignorados, uma vez que a gestão do espectro continua a ser uma competência 
nacional.

Alteração 403
Erna Hennicot-Schoepges

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

Texto da Comissão Alteração

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

1. Os Estados-Membros garantirão que as 
empresas possam transferir ou alugar a 
outras empresas direitos individuais de 
utilização de radiofrequências nas faixas 
para as quais tal esteja previsto nas 
medidas de execução adoptadas em 
conformidade com o artigo 9.º-C, desde 
que essa transferência ou locação 
observem os procedimentos nacionais e 
não resultem numa mudança do serviço
fornecido através dessa faixa de 
radiofrequências e nos Regulamentos de 
Radiocomunicações da UIT.

Or. en
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Justificação

A gestão eficiente do espectro é  da responsabilidade da entidade reguladora nacional (artigo 
9.º, n.º 1). Quando a transferência ou aluguer de direitos conduz a uma “mudança de 
utilização” (i.e., uma mudança na tecnologia, com características/padrões diferentes), é 
provável que aumentem significativamente os riscos de interferências prejudiciais, em 
prejuízo dos utilizadores do espectro e dos utilizadores finais.

Alteração 404
Erika Mann

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

Restringir o comércio do espectro a prestadores do mesmo serviço porá em causa as 
vantagens do comércio e frustrará a intenção geral de proceder a reformas do espectro.

Alteração 405
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

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

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

Or. es

Justificação

Caso as transferências de direitos sejam aceites, estas deverão estar em conformidade com os 
procedimentos jurídicos estabelecidos na legislação nacional. Poderá ser necessário o 
consentimento prévio para evitar a monopolização das frequências por parte de certos 
operadores do mercado.

Alteração 406
Mary Honeyball

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Justificação

 A presente alteração faz uma modificação menor à alteração 30 do relator. A neutralidade 
dos serviços é importante, desde que se mantenha um objectivo da política pública dos 
Estados-Membros. A neutralidade dos serviços e o comércio do espectro não devem ser 
expressamente proibidos.

Alteração 407
Lena Ek

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

The fundamental idea behind increased flexibility for spectrum users is that users themselves 
are better at judging what is the right balance between services than the State. This 
amendment seems to suggest that regulators can make better decisions on how much 
spectrum should be used for specific services than those actually providing or using those 
services.
Any conditions attached to a license, such as, for instance, an obligation to provide a certain 
service, shall of course be unaffected by the transfer or lease of the license. Within those 
parameters of the license conditions, however, license holders should be free to provide any 
service they regard as the most efficient use of spectrum.
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Alteração 408
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

Tendo em conta a sensibilidade do sector das telecomunicações, as autoridades reguladoras 
nacionais deveriam definir o quadro para a transferência.

Alteração 409
Dragoş Florin David

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 410
Gunnar Hökmark

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 411
Reino Paasilinna

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

Texto da Comissão Alteração

Nas outras faixas, os Estados-Membros 
poderão igualmente prever que as 
empresas possam transferir ou alugar 
direitos individuais de utilização de 
radiofrequências a outras empresas.

Suprimido

Or. en
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Justificação

A promoção da possibilidade de transferência de direitos individuais de utilização é 
importante, mas não carece de atribuição de faixas de frequência específicas a nível europeu 
nem da harmonização das condições subjacentes à transferência. Também é crucial que para 
toda e qualquer transferência seja necessário o consentimento prévio de um Estado-Membro. 
A autoridade competente em questões relativas ao espectro nem sempre é a mesma que a 
autoridade reguladora nacional definida na Directiva-Quadro.

Alteração 412
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Texto da Comissão Alteração

Nas outras faixas, os Estados-Membros 
poderão igualmente prever que as empresas 
possam transferir ou alugar direitos 
individuais de utilização de 
radiofrequências a outras empresas.

Nas outras faixas, os Estados-Membros 
poderão igualmente prever que as empresas 
possam transferir ou alugar direitos 
individuais de utilização de 
radiofrequências a outras empresas de 
acordo com o procedimento estabelecido 
na legislação nacional.

Or. es

Justificação

Caso as transferências de direitos sejam aceites, estas deverão estar em conformidade com os 
procedimentos jurídicos estabelecidos na legislação nacional. Poderá ser necessário o 
consentimento prévio para evitar a monopolização das frequências por parte de certos 
operadores do mercado.

Alteração 413
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 10
Directiva 2002/21/CE
Artigo 9-B – n.º 1 – parágrafo 2
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Texto da Comissão Alteração

Nas outras faixas, os Estados-Membros 
poderão igualmente prever que as empresas 
possam transferir ou alugar direitos 
individuais de utilização de 
radiofrequências a outras empresas.

Nas outras faixas, os Estados-Membros 
poderão igualmente prever que as empresas 
possam transferir ou alugar direitos 
individuais de utilização de 
radiofrequências a outras empresas de 
acordo com procedimentos nacionais.

Or. en

Justificação

Tendo em conta a sensibilidade do sector das telecomunicações, as autoridades reguladoras 
nacionais deveriam definir o quadro para a transferência.

Alteração 414
Erna Hennicot-Schoepges

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

Texto da Comissão Alteração

Nas outras faixas, os Estados-Membros 
poderão igualmente prever que as 
empresas possam transferir ou alugar 
direitos individuais de utilização de 
radiofrequências a outras empresas. 

Nas outras faixas, os Estados-Membros 
poderão prever que as empresas possam 
transferir ou alugar direitos individuais de 
utilização de radiofrequências a outras 
empresas de acordo com procedimentos 
nacionais. 

Or. en

Justificação

A gestão eficiente do espectro é da responsabilidade da entidade reguladora nacional (n.º 1 
do artigo 9.º). Quando a transferência ou o aluguer de direitos conduz a uma “mudança de 
utilização” (ou seja, uma mudança de tecnologia, com características/padrões diferentes), é 
provável que os riscos de interferências prejudiciais aumentem significativamente, em 
prejuízo dos utilizadores do espectro e dos utilizadores finais.
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Alteração 415
Dominique Vlasto, Erna Hennicot-Schoepges

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 10
Directiva 2002/21/CE
Artigo 9-B – n.º1 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

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 poderão 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 dos serviços, é lógico introduzir algumas limitações à transferência dessas 
frequências ou ao “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 sejam prejudicados.

Alteração 416
Dominique Vlasto, Erna Hennicot-Schoepges

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

1-A. As radiofrequências que tenham sido 
atribuídas livremente aos operadores não 
podem ser transferidas em troca de uma 
remuneração.
Se as radiofrequências tiverem sido 
atribuídas em cumprimento de uma 
obrigação de interesse geral, essa 
transferência implicará a transferência da 
obrigação para o operador.

Or. en

Justificação

Seria inaceitável que operadores que recebem frequências gratuitamente obtivessem receitas 
vendendo estas frequências. Todas as obrigações associadas às frequências devem ser 
transferidas com estas últimas.

Alteração 417
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 10
Directiva 2002/21/CE
Artigo 10-B – nº 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros garantirão que a 
intenção de uma empresa de transferir 
direitos de utilização de radiofrequências 
seja notificada à autoridade reguladora 
nacional responsável pela consignação do 
espectro e tornada pública. Caso a 
utilização das radiofrequências tenha sido 
harmonizada através da aplicação da 
Decisão Espectro Radioeléctrico ou de 
outras medidas comunitárias, tais 
transferências terão de respeitar essa 
utilização harmonizada.

2. Os Estados-Membros garantirão que a 
intenção de uma empresa de transferir 
direitos de utilização de radiofrequências 
seja notificada à autoridade reguladora 
nacional responsável pela consignação do 
espectro e tornada pública. Caso as 
condições específicas para a utilização das 
radiofrequências tenham sido 
estabelecidas a nível nacional ou tenham
sido harmonizadas através da aplicação da 
Decisão Espectro Radioeléctrico ou de 
outras medidas comunitárias, tais 
transferências terão de respeitar as 
condições estabelecidas para essa
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utilização harmonizada.

Or. es

Justificação

As transferências devem sempre respeitar as condições previamente estabelecidas, quer seja 
a nível nacional quer a nível comunitário.

Alteração 418
Erna Hennicot-Schoepges

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 10
Directiva 2002/21/CE
Artigo 9-B – nº 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros garantirão que a 
intenção de uma empresa de transferir
direitos de utilização de radiofrequências 
seja notificada à autoridade reguladora 
nacional responsável pela consignação do 
espectro e tornada pública. Caso a
utilização das radiofrequências tenha sido 
harmonizada através da aplicação da 
Decisão Espectro Radioeléctrico ou de 
outras medidas comunitárias, tais 
transferências terão de respeitar essa 
utilização harmonizada.

2. Os Estados-Membros garantirão que a 
transferência de direitos de utilização de 
radiofrequências de uma empresa seja 
notificada à autoridade reguladora nacional 
responsável pela consignação do espectro e 
tornada pública. Caso condições 
específicas para a utilização das 
radiofrequências tenham sido 
estabelecidas a nível nacional ou tenham
sido harmonizadas através da aplicação da 
Decisão Espectro Radioeléctrico ou de 
outras medidas comunitárias, tais 
transferências terão de respeitar essa 
utilização harmonizada.

Or. en

Justificação

A gestão eficiente do espectro é da responsabilidade da entidade reguladora nacional (n.º 1 
do artigo 9.º). Quando a transferência ou o aluguer de direitos conduz a uma “mudança de 
utilização” (ou seja, uma mudança de tecnologia, com características/padrões diferentes), é 
provável que os riscos de interferências prejudiciais aumentem significativamente, em 
prejuízo dos utilizadores do espectro e dos utilizadores finais.
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Alteração 419
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 10
Directiva 2002/21/CE
Artigo 9-B – nº 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros garantirão que a 
intenção de uma empresa de transferir 
direitos de utilização de radiofrequências 
seja notificada à autoridade reguladora 
nacional responsável pela consignação do 
espectro e tornada pública. Caso a 
utilização das radiofrequências tenha sido 
harmonizada através da aplicação da 
Decisão Espectro Radioeléctrico ou de 
outras medidas comunitárias, tais 
transferências terão de respeitar essa 
utilização harmonizada.

2. Os Estados-Membros garantirão que a 
intenção de uma empresa de transferir 
direitos de utilização de radiofrequências, 
bem como a realização da transferência,
seja notificada à autoridade nacional 
competente responsável pela consignação 
do espectro e tornada pública. Caso a 
utilização das radiofrequências tenha sido 
harmonizada através da aplicação da 
Decisão Espectro Radioeléctrico ou de 
outras medidas comunitárias, tais 
transferências terão de respeitar essa 
utilização harmonizada.

Or. en

Justificação

A autoridade competente nem sempre é a mesma que a autoridade reguladora nacional 
definida na Directiva-Quadro.

Alteração 420
Gunnar Hökmark

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 10
Directiva 2002/21/CE
Artigo 9-B – nº 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros garantirão que a 
intenção de uma empresa de transferir
direitos de utilização de radiofrequências 
seja notificada à autoridade reguladora 
nacional responsável pela consignação do 

2. Os Estados-Membros garantirão que a 
transferência de direitos de utilização de 
radiofrequências de uma empresa seja 
notificada à autoridade competente 
responsável pela consignação do espectro e 
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espectro e tornada pública. Caso a 
utilização das radiofrequências tenha sido 
harmonizada através da aplicação da 
Decisão Espectro Radioeléctrico ou de 
outras medidas comunitárias, tais 
transferências terão de respeitar essa 
utilização harmonizada.

tornada pública. Caso a utilização das 
radiofrequências tenha sido harmonizada 
através da aplicação da Decisão Espectro 
Radioeléctrico ou de outras medidas 
comunitárias, tais transferências terão de 
respeitar essa utilização harmonizada.

Or. en

Justificação

É a transferência propriamente dita, e não a intenção de a efectuar, que deve ser registada. O 
registo de intenções pode conduzir a um excesso de regulamentação e a uma burocracia 
desnecessária. A Decisão Espectro de Radiofrequências serve de base a trabalhos 
importantes e úteis, por exemplo do Comité do Espectro de Radiofrequências.

Alteração 421
Lena Ek

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 10
Directiva 2002/21/CE
Artigo 9-B – nº 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros garantirão que a 
intenção de uma empresa de transferir
direitos de utilização de radiofrequências 
seja notificada à autoridade reguladora 
nacional responsável pela consignação do 
espectro e tornada pública. Caso a 
utilização das radiofrequências tenha sido 
harmonizada através da aplicação da 
Decisão Espectro Radioeléctrico ou de 
outras medidas comunitárias, tais 
transferências terão de respeitar essa 
utilização harmonizada.

2. Os Estados-Membros garantirão que a 
transferência de direitos de utilização de 
radiofrequências de uma empresa seja 
notificada à autoridade competente 
responsável pela consignação do espectro e 
tornada pública. Caso a utilização das 
radiofrequências tenha sido harmonizada 
através da aplicação da Decisão Espectro 
Radioeléctrico ou de outras medidas 
comunitárias, tais transferências terão de 
respeitar essa utilização harmonizada.

Or. en

Justificação

Não é a intenção de efectuar uma transferência, mas a transferência propriamente dita de 
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direitos que deve ser registada. O registo de intenções comporta um sério risco de excesso de 
regulamentação e de burocracia desnecessária. A Decisão Espectro de Radiofrequências 
serve de base a trabalhos importantes e úteis, por exemplo do Comité do Espectro de 
Radiofrequências.

Alteração 422
Reino Paasilinna

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 10
Directiva 2002/21/CE
Artigo 9-B – nº 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros garantirão que a 
intenção de uma empresa de transferir 
direitos de utilização de radiofrequências 
seja notificada à autoridade reguladora
nacional responsável pela consignação do 
espectro e tornada pública. Caso a 
utilização das radiofrequências tenha sido 
harmonizada através da aplicação da 
Decisão Espectro Radioeléctrico ou de 
outras medidas comunitárias, tais 
transferências terão de respeitar essa 
utilização harmonizada.

2. Os Estados-Membros garantirão que a 
intenção de uma empresa de transferir 
direitos de utilização de radiofrequências 
seja notificada à autoridade nacional 
responsável pela consignação do espectro e 
tornada pública. Caso a utilização das 
radiofrequências tenha sido harmonizada 
através da aplicação da Decisão Espectro 
Radioeléctrico ou de outras medidas 
comunitárias, tais transferências terão de 
respeitar essa utilização harmonizada. 

Or. en

Justificação

A promoção da possibilidade de transferência de direitos individuais de utilização é 
importante, mas não carece de atribuição de faixas de frequência específicas a nível europeu 
nem da harmonização das condições subjacentes à transferência. Também é crucial que para 
toda e qualquer transferência seja necessário o consentimento prévio de um Estado-Membro. 
A autoridade competente em questões relativas ao espectro nem sempre é a mesma que a 
autoridade reguladora nacional definida na Directiva-Quadro.
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Alteração 423
Angelika Niebler

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

Texto da Comissão Alteração

Artigo 9.º-C Suprimido
Medidas de harmonização da gestão das 

radiofrequências
No intuito de contribuir para o 
desenvolvimento do mercado interno, 
para a realização dos princípios do 
presente artigo, a Comissão poderá 
adoptar medidas de execução adequadas 
para:
a) harmonizar a identificação das faixas 
cujos direitos de utilização podem ser 
transferidos ou alugados entre empresas;
b) harmonizar as condições associadas a 
esses direitos e as condições, 
procedimentos, limites, restrições, 
retiradas e regras transitórias aplicáveis a 
tais transferências ou alugueres;
c) harmonizar as medidas específicas para 
assegurar a lealdade da concorrência em 
caso de transferência de direitos 
individuais;
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.
Estas medidas, destinadas a alterar 
elementos não essenciais da presente 
directiva complementando-a, serão 
adoptadas em conformidade com o 
procedimento de regulamentação com 
controlo referido no n.º 3 do artigo 22.º. 
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Por imperativos de urgência, a Comissão 
poderá utilizar o procedimento de 
urgência referido no n.º 4 do artigo 22.º. 
Na execução das disposições do presente 
artigo, a Comissão poderá ser assistida 
pela Autoridade, em conformidade com o 
artigo 10.º do Regulamento […/CE].

Or. de

Justificação

A proposta da Comissão de que as orientações sejam adoptadas em conformidade com o 
procedimento de regulamentação com controlo restringe consideravelmente os direitos do 
Parlamento Europeu, pelo que deve ser rejeitada.

Alteração 424
Lambert van Nistelrooij

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

Texto da Comissão Alteração

Artigo 9.º-C Suprimido
Medidas de harmonização da gestão das 

radiofrequências
No intuito de contribuir para o 
desenvolvimento do mercado interno, 
para a realização dos princípios do 
presente artigo, a Comissão poderá 
adoptar medidas de execução adequadas 
para:
(a) harmonizar a identificação das faixas 
cujos direitos de utilização podem ser 
transferidos ou alugados entre empresas;
(b) harmonizar as condições associadas a 
esses direitos e as condições, 
procedimentos, limites, restrições, 
retiradas e regras transitórias aplicáveis a 
tais transferências ou alugueres;
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(c) harmonizar as medidas específicas 
para assegurar a lealdade da 
concorrência em caso de transferência de 
direitos individuais;
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
Estas medidas, destinadas a alterar 
elementos não essenciais da presente 
directiva complementando-a, serão 
adoptadas em conformidade com o 
procedimento de regulamentação com 
controlo referido no n.º 3 do artigo 22.º. 
Por imperativos de urgência, a Comissão 
poderá utilizar o procedimento de 
urgência referido no n.º 4 do artigo 22.º. 
Na execução das disposições do presente 
artigo, a Comissão poderá ser assistida 
pela Autoridade, em conformidade com o 
artigo 10.º do Regulamento […/CE].

Or. en

Justificação

Embora os actuais mecanismos de coordenação possam ser melhorados, não é certo que a 
Europa tenha problemas de harmonização ou de coordenação de uma envergadura e de uma 
natureza que justifiquem uma mudança radical da organização institucional.

Alteração 425
Erna Hennicot-Schoepges

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

Texto da Comissão Alteração

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

desenvolvimento do mercado interno, para 
a realização dos princípios do presente 
artigo e em conformidade com o artigo 
9.º-D e a Decisão Espectro de 
Radiofrequências, a Comissão poderá 
adoptar medidas de execução adequadas 
para:

Or. en

Justificação

As condições em que o espectro de radiofrequências pode ser transferido ou alugado a nível 
nacional devem ser deixadas ao critério das entidades reguladoras nacionais que, em última 
instância, são responsáveis pela gestão eficaz do espectro.

Alteração 426
Herbert Reul

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo1 – n.º 10
Directiva 2002/21/CE
Artigo 9-C – n.º 1 – parte introdutória 

Texto da Comissão Alteração

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

No intuito de contribuir para o 
desenvolvimento do mercado interno, e 
sem prejuízo do disposto no artigo 8.º-A,
para a realização dos princípios do presente 
artigo, a Comissão poderá tomar medidas 
técnicas de execução adequadas para: 

Or. en

Justificação

Importa garantir a coerência jurídica com o artigo 8.º-A (novo) e a definição de neutralidade 
tecnológica e de serviços que figura no artigo 9.º da presente directiva. É igualmente 
necessário assegurar a coerência jurídica com a Decisão Espectro de Radiofrequências 
(676/2002/CE), em particular no tocante ao âmbito de aplicação do artigo relativo às 
medidas técnicas de execução e aos objectivos de interesse geral (nova alínea d), que 
corresponde ao n.º 4 do artigo 1.º da Decisão Espectro de Radiofrequências). Qualquer 
decisão harmonizada sobre excepções adicionais aos princípios da neutralidade tecnológica 
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e de serviços constitui um elemento essencial da presente directiva e deve ser objecto de uma 
alteração legislativa.

Alteração 427
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

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

Texto da Comissão Alteração

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

No intuito de contribuir para o 
desenvolvimento do mercado interno, e 
sem prejuízo do disposto no artigo 8.º-A,
para a realização dos princípios do presente 
artigo, a Comissão poderá tomar medidas 
técnicas de execução adequadas para:

Or. en

Justificação

Importa assegurar a coerência jurídica com o artigo 8.º-A (novo) e a definição de 
neutralidade tecnológica e dos serviços no artigo 9.º da presente directiva. Importa 
assegurar igualmente a coerência jurídica com a Decisão Espectro de Radiofrequências 
(676/2002/Comissão), em particular no tocante ao âmbito de aplicação do artigo relativo as 
medidas técnicas de execução e aos objectivos de interesse geral (nova alínea d)), que 
corresponde ao n.º 4 do artigo 1.º da Decisão Espectro de Radiofrequências). Qualquer 
decisão harmonizada relativa a outras excepções ao princípio da neutralidade tecnológica e 
dos serviços constitui um elemento essencial da presente directiva e deve ser submetida a 
uma alteração legislativa.

Alteração 428
Dominique Vlasto

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

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

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

Or. en

Justificação

A inclusão na Directiva-Quadro das competências de execução atribuídas à Comissão pela 
Decisão Espectro Radioeléctrico deve ser acompanhada da inclusão na Directiva de uma 
disposição equivalente ao n.° 4 do artigo 1.° da citada Decisão. Dado que a política cultural 
e no domínio dos media é da competência dos Estados-Membros, a Comissão não deverá 
identificar as faixas de radiodifusão cujos direitos de utilização poderiam ser transferidos ou 
alugados. Nos termos do artigo 9.º-B, a transferência ou o aluguer de direitos individuais são 
objecto de procedimentos nacionais, razão pela qual a Comissão não deverá harmonizar 
estes procedimentos.

Alteração 429
Rebecca Harms

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

Texto da Comissão Alteração

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

No intuito de contribuir para o 
desenvolvimento do mercado interno, e 
sem prejuízo do disposto no artigo 8.º-A,
para a realização dos princípios do presente 
artigo, a Comissão poderá tomar medidas 
técnicas de execução adequadas para:

Or. en

Justificação

 Importa assegurar a coerência jurídica com o artigo 8.º-A (novo) e a definição de 
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neutralidade tecnológica e dos serviços no artigo 9.º da presente directiva. Importa 
assegurar igualmente a coerência jurídica com a Decisão Espectro de Radiofrequências 
(676/2002/Comissão), em particular no tocante ao âmbito de aplicação do artigo relativo as 
medidas técnicas de execução e aos objectivos de interesse geral.  Qualquer decisão 
harmonizada relativa a outras excepções ao princípio da neutralidade tecnológica e dos 
serviços constitui um elemento essencial da presente directiva e deve ser submetida a uma 
alteração legislativa.

Alteração 430
Anne Laperrouze

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

A inclusão na Directiva-Quadro das competências de execução atribuídas à Comissão pela 
Decisão Espectro Radioeléctrico deve ser acompanhada da inclusão na Directiva de uma 
disposição equivalente ao n.° 4 do artigo 1.° da citada Decisão. Dado que a política cultural 
e no domínio dos média é da competência dos Estados-Membros, a Comissão não deverá 
identificar as faixas de radiodifusão cujos direitos de utilização poderiam ser transferidos ou 
alugados. Nos termos do artigo 9.º-B, a transferência ou o aluguer de direitos individuais são 
objecto de procedimentos nacionais, razão pela qual a Comissão não deverá harmonizar 
estes procedimentos.
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Alteração 431
Anne Laperrouze

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Justificação

A inclusão na Directiva-Quadro das competências de execução atribuídas à Comissão pela 
Decisão Espectro Radioeléctrico deve ser acompanhada da inclusão na Directiva de uma 
disposição equivalente ao n.° 4 do artigo 1.° da citada Decisão. Dado que a política cultural 
e no domínio dos média é da competência dos Estados-Membros, a Comissão não deverá 
identificar as faixas de radiodifusão cujos direitos de utilização poderiam ser transferidos ou 
alugados. Nos termos do artigo 9.º-B, a transferência ou o aluguer de direitos individuais são 
objecto de procedimentos nacionais, razão pela qual a Comissão não deverá harmonizar 
estes procedimentos.

Alteração 432
Dominique Vlasto

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en
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Justificação

A inclusão na Directiva-Quadro das competências de execução atribuídas à Comissão pela 
Decisão Espectro Radioeléctrico deve ser acompanhada da inclusão na Directiva de uma 
disposição equivalente ao n.° 4 do artigo 1.° da citada Decisão. Dado que a política cultural 
e no domínio dos média é da competência dos Estados-Membros, a Comissão não deverá 
identificar as faixas de radiodifusão cujos direitos de utilização poderiam ser transferidos ou 
alugados. Nos termos do artigo 9.º-B, a transferência ou o aluguer de direitos individuais são 
objecto de procedimentos nacionais, razão pela qual a Comissão não deverá harmonizar 
estes procedimentos.

Alteração 433
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Justificação

Importa assegurar a coerência jurídica com o artigo 8.º-A (novo) e a definição de 
neutralidade tecnológica e dos serviços no artigo 9.º da presente directiva. Importa 
assegurar igualmente a coerência jurídica com a Decisão Espectro de Radiofrequências 
(676/2002/Comissão), em particular no tocante ao âmbito de aplicação do artigo relativo as 
medidas técnicas de execução e aos objectivos de interesse geral (nova alínea d), que 
corresponde ao n.º 4 do artigo 1.º da Decisão Espectro de Radiofrequências).   Qualquer 
decisão harmonizada relativa a outras excepções ao princípio da neutralidade tecnológica e 
dos serviços constitui um elemento essencial da presente directiva e deve ser submetida a 
uma alteração legislativa.
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Alteração 434
Rebecca Harms

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Justificação

 Importa assegurar a coerência jurídica com o artigo 8.º-A (novo) e a definição de 
neutralidade tecnológica e dos serviços no artigo 9.º da presente directiva. Importa 
assegurar igualmente a coerência jurídica com a Decisão Espectro de Radiofrequências 
(676/2002/Comissão), em particular no tocante ao âmbito de aplicação do artigo relativo as 
medidas técnicas de execução e aos objectivos de interesse geral.  Qualquer decisão 
harmonizada relativa a outras excepções ao princípio da neutralidade tecnológica e dos 
serviços constitui um elemento essencial da presente directiva e deve ser submetida a uma 
alteração legislativa.

Alteração 435
Herbert Reul

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en
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Justificação

Importa assegurar a coerência jurídica com o artigo 8.º-A (novo) e a definição de 
neutralidade tecnológica e dos serviços no artigo 9.º da presente directiva. Importa 
assegurar igualmente a coerência jurídica com a Decisão Espectro de Radiofrequências 
(676/2002/Comissão), em particular no tocante ao âmbito de aplicação do artigo relativo as 
medidas técnicas de execução e aos objectivos de interesse geral (nova alínea d), que 
corresponde ao n.º 4 do artigo 1.º da Decisão Espectro de Radiofrequências).   Qualquer 
decisão harmonizada relativa a outras excepções ao princípio da neutralidade tecnológica e 
dos serviços constitui um elemento essencial da presente directiva e deve ser submetida a 
uma alteração legislativa.

Alteração 436
Anne Laperrouze

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

Texto da Comissão Alteração

-a-A) assegurar o fornecimento 
coordenado e em tempo útil de 
informação relativa à atribuição, 
disponibilidade e utilização de 
radiofrequências em conformidade com o 
procedimento definido no Anexo II-A;

Or. en

Justificação

A inclusão na Directiva-Quadro das competências de execução atribuídas à Comissão pela 
Decisão Espectro Radioeléctrico deve ser acompanhada da inclusão na Directiva de uma 
disposição equivalente ao n.° 4 do artigo 1.° da citada Decisão. Dado que a política cultural 
e no domínio dos média é da competência dos Estados-Membros, a Comissão não deverá 
identificar as faixas de radiodifusão cujos direitos de utilização poderiam ser transferidos ou 
alugados. Nos termos do artigo 9.º-B, a transferência ou o aluguer de direitos individuais são 
objecto de procedimentos nacionais, razão pela qual a Comissão não deverá harmonizar 
estes procedimentos.

Adlib Express Watermark



AM\725138PT.doc 91/105 PE407.631v01-00

PT

Alteração 437
Dominique Vlasto

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

Texto da Comissão Alteração

-a-A) assegurar o fornecimento 
coordenado e em tempo útil de 
informação relativa à atribuição, 
disponibilidade e utilização de 
radiofrequências em conformidade com o 
procedimento definido no Anexo II-A;

Or. en

Justificação

A inclusão na Directiva-Quadro das competências de execução atribuídas à Comissão pela 
Decisão Espectro Radioeléctrico deve ser acompanhada da inclusão na Directiva de uma 
disposição equivalente ao n.° 4 do artigo 1.° da citada Decisão. Dado que a política cultural 
e no domínio dos média é da competência dos Estados-Membros, a Comissão não deverá 
identificar as faixas de radiodifusão cujos direitos de utilização poderiam ser transferidos ou 
alugados. Nos termos do artigo 9.º-B, a transferência ou o aluguer de direitos individuais são 
objecto de procedimentos nacionais, razão pela qual a Comissão não deverá harmonizar 
estes procedimentos.

Alteração 438
Herbert Reul

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

Texto da Comissão Alteração

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

Justificação

Importa assegurar a coerência jurídica com o artigo 8.º-A (novo) e a definição de 
neutralidade tecnológica e dos serviços no artigo 9.º da presente directiva. Importa 
assegurar igualmente a coerência jurídica com a Decisão Espectro de Radiofrequências 
(676/2002/Comissão), em particular no tocante ao âmbito de aplicação do artigo relativo as 
medidas técnicas de execução e aos objectivos de interesse geral (nova alínea d), que 
corresponde ao n.º 4 do artigo 1.º da Decisão Espectro de Radiofrequências).   Qualquer 
decisão harmonizada relativa a outras excepções ao princípio da neutralidade tecnológica e 
dos serviços constitui um elemento essencial da presente directiva e deve ser submetida a 
uma alteração legislativa.

Alteração 439
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Justificação

Importa assegurar a coerência jurídica com o artigo 8.º-A (novo) e a definição de 
neutralidade tecnológica e dos serviços no artigo 9.º da presente directiva. Importa 
assegurar igualmente a coerência jurídica com a Decisão Espectro de Radiofrequências 
(676/2002/Comissão), em particular no tocante ao âmbito de aplicação do artigo relativo as 
medidas técnicas de execução e aos objectivos de interesse geral (nova alínea d), que 
corresponde ao n.º 4 do artigo 1.º da Decisão Espectro de Radiofrequências).   Qualquer 
decisão harmonizada relativa a outras excepções ao princípio da neutralidade tecnológica e 
dos serviços constitui um elemento essencial da presente directiva e deve ser submetida a 
uma alteração legislativa.
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Alteração 440
Rebecca Harms

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Justificação

 Importa assegurar a coerência jurídica com o artigo 8.º-A (novo) e a definição de 
neutralidade tecnológica e dos serviços no artigo 9.º da presente directiva. Importa 
assegurar igualmente a coerência jurídica com a Decisão Espectro de Radiofrequências 
(676/2002/Comissão), em particular no tocante ao âmbito de aplicação do artigo relativo as 
medidas técnicas de execução e aos objectivos de interesse geral.  Qualquer decisão 
harmonizada relativa a outras excepções ao princípio da neutralidade tecnológica e dos 
serviços constitui um elemento essencial da presente directiva e deve ser submetida a uma 
alteração legislativa.

Alteração 441
Herbert Reul

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Justificação

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

Alteração 442
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

As medidas que se propõe serem adoptadas em cosmetologia são muito mais do que meros 
"elementos não essenciais" da Directiva. Por outro lado, pode - e tem sido - efectuada com 
êxito uma harmonização considerável com base na actual Decisão 676/2002/CE sobre o 
Espectro de Radiofrequências. Por conseguinte, as alíneas b) e c) do artigo deverão ser 
suprimidas. Como refere o considerando 23, a definição das políticas relativas aos "media" é 
da competência dos Estados-Membros.
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Alteração 443
Anne Laperrouze

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

A inclusão na Directiva-Quadro das competências de execução atribuídas à Comissão pela 
Decisão Espectro Radioeléctrico deve ser acompanhada da inclusão na Directiva de uma 
disposição equivalente ao n.° 4 do artigo 1.° da citada Decisão. Dado que a política cultural 
e no domínio dos media é da competência dos Estados-Membros, a Comissão não deverá 
identificar as faixas de radiodifusão cujos direitos de utilização poderiam ser transferidos ou 
alugados. Nos termos do artigo 9.º-B, a transferência ou o aluguer de direitos individuais são 
objecto de procedimentos nacionais, razão pela qual a Comissão não deverá harmonizar 
estes procedimentos.

Alteração 444
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. es

Justificação

A razão para a supressão das alíneas b) e c) reside no facto de as condições impostas a tais 
transferências, bem como os procedimentos, as condições e os limites, terem de ser fixados de 
acordo com o princípio da subsidiariedade. 

Por razões de coerência com a abordagem adoptada para a alteração do artigo 9.º, a 
responsabilidade da aplicação dos princípios de neutralidade tecnológica e neutralidade de 
serviço deve incumbir aos Estados-Membros, sempre que seja compatível com a gestão 
coordenada do espectro a nível nacional. Por conseguinte, as medidas de harmonização 
passam pela identificação das bandas a que os princípios de neutralidade da União Europeia 
devem necessariamente ser aplicáveis.

Alteração 445
Dominique Vlasto

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

A inclusão na Directiva-Quadro das competências de execução atribuídas à Comissão pela 
Decisão Espectro Radioeléctrico deve ser acompanhada da inclusão na Directiva de uma 
disposição equivalente ao n.° 4 do artigo 1.° da citada Decisão. Dado que a política cultural 
e no domínio dos media é da competência dos Estados-Membros, a Comissão não deverá
identificar as faixas de radiodifusão cujos direitos de utilização poderiam ser transferidos ou 
alugados. Nos termos do artigo 9.º-B, a transferência ou o aluguer de direitos individuais são 
objecto de procedimentos nacionais, razão pela qual a Comissão não deverá harmonizar 
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estes procedimentos.

Alteração 446
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

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

Alteração 447
Rebecca Harms

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

Texto da Comissão Alteração

(a) harmonizar a identificação das faixas 
cujos direitos de utilização podem ser 

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

Or. en

Justificação

 Importa garantir a coerência jurídica através do artigo 8.º-A (novo) e a definição de 
neutralidade tecnológica e de serviços que figuram no artigo 9.º da presente directiva. 
Importa assegurar igualmente a coerência jurídica com a Decisão Espectro de 
Radiofrequências (676/2002/CE), em particular no tocante ao âmbito de aplicação do artigo 
relativo às medidas técnicas de execução e aos objectivos de interesse geral.  Qualquer 
decisão harmonizada sobre excepções adicionais aos princípios da neutralidade tecnológica 
e de serviços constitui um elemento essencial da presente directiva e deve ser objecto de 
alteração legislativa.

Alteração 448
Dominique Vlasto, Erna Hennicot-Schoepges

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

Texto da Comissão Alteração

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

a) identificar as faixas cujos direitos de 
utilização podem ser transferidos ou 
alugados entre empresas, com excepção
das frequências de radiodifusão;

Or.  fr

Justificação

É importante que a definição dos direitos e das obrigações específicos associados à 
concessão das licenças iniciais das frequências transferidas ou alugadas continue a ser uma 
competência nacional. Tal permite tomar em consideração obrigações específicas como as 
obrigações de cobertura ou de ordenamento do território, por exemplo. A necessidade de 
assegurar a lealdade da concorrência não é contestada, mas depende de medidas específicas 
nacionais destinadas a ter em conta as situações particulares dos diversos Estados-Membros.
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Alteração 449
Erna Hennicot-Schoepges

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

Texto da Comissão Alteração

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

a) identificar as faixas cujos direitos de 
utilização podem ser transferidos ou 
alugados entre empresas;

Or. en

Justificação

As condições em que o espectro radioeléctrico pode ser transferido ou alugado a nível 
nacional devem ser deixadas ao critério das entidades reguladoras nacionais que, em última 
instância, são responsáveis pela gestão eficaz do espectro.

Alteração 450
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Texto da Comissão Alteração

(b) harmonizar as condições associadas a 
esses direitos e as condições, 
procedimentos, limites, restrições, 
retiradas e regras transitórias aplicáveis a 
tais transferências ou alugueres;

b) 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, 
incluindo serviços de radiodifusão;

Or. en
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Justificação

As medidas que se propõe serem adoptadas em cosmetologia são muito mais do que meros 
"elementos não essenciais" da Directiva. Por outro lado, pode - e tem sido - efectuada com 
êxito uma harmonização considerável com base na actual Decisão 676/2002/CE sobre o 
Espectro de Radiofrequências. Por conseguinte, as alíneas b) e c) do artigo deverão ser 
suprimidas. Como refere o considerando 23, a definição das políticas relativas aos "media" é 
da competência dos Estados-Membros.

Alteração 451
Dominique Vlasto, Erna Hennicot-Schoepges

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

Texto da Comissão Alteração

b) harmonizar as condições associadas a 
esses direitos e as condições, 
procedimentos, limites, restrições, 
retiradas e regras transitórias aplicáveis a 
tais transferências ou alugueres;

b) criar uma excepção ao princípio da 
neutralidade tecnológica ou dos serviços e 
harmonizar o âmbito e a natureza das 
eventuais excepções a esse princípio, 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 meios de 
comunicação.

Or.  fr

Justificação

É importante que a definição dos direitos e das obrigações específicos associados à 
concessão das licenças iniciais das frequências transferidas ou alugadas continue a ser uma 
competência nacional. Tal permite tomar em consideração obrigações específicas como as 
obrigações de cobertura ou de ordenamento do território, por exemplo. A necessidade de 
assegurar a lealdade da concorrência não é contestada, mas depende de medidas específicas 
nacionais destinadas a ter em conta as situações particulares dos diversos Estados-Membros.
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Alteração 452
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 10
Directiva 2002/21/CE
Artigo 9-C – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) harmonizar as condições associadas a 
esses direitos e as condições, 
procedimentos, limites, restrições, 
retiradas e regras transitórias aplicáveis a 
tais transferências ou alugueres;

Suprimido

Or. es

Justificação

A razão para a supressão das alíneas b) e c) reside no facto de as condições impostas a tais 
transferências, bem como os procedimentos, as condições e os limites, terem de ser fixados de 
acordo com o princípio da subsidiariedade. 

Por razões de coerência com a abordagem adoptada para a alteração do artigo 9.º, a 
responsabilidade da aplicação dos princípios de neutralidade tecnológica e neutralidade de 
serviço deve incumbir aos Estados-Membros, sempre que seja compatível com a gestão 
coordenada do espectro a nível nacional. Por conseguinte, as medidas de harmonização 
passam pela identificação das bandas a que os princípios de neutralidade da União Europeia 
devem necessariamente ser aplicáveis.

Alteração 453
Erna Hennicot-Schoepges

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

Texto da Comissão Alteração

(b) harmonizar as condições associadas a 
esses direitos e as condições, 
procedimentos, limites, restrições, 
retiradas e regras transitórias aplicáveis a 
tais transferências ou alugueres;

Suprimido
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Or. en

Justificação

As condições em que o espectro radioeléctrico pode ser transferido ou alugado a nível 
nacional devem ser deixadas ao critério das entidades reguladoras nacionais que, em última 
instância, são responsáveis pela gestão eficaz do espectro.

Alteração 454
Anne Laperrouze

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

Texto da Comissão Alteração

(b) harmonizar as condições associadas a 
esses direitos e as condições, 
procedimentos, limites, restrições, 
retiradas e regras transitórias aplicáveis a 
tais transferências ou alugueres;

b) harmonizar as condições associadas a 
esses direitos;

Or. en

Justificação

A inclusão na Directiva-Quadro das competências de execução atribuídas à Comissão pela 
Decisão Espectro Radioeléctrico deve ser acompanhada da inclusão na Directiva de uma 
disposição equivalente ao n.° 4 do artigo 1.° da citada Decisão. Dado que a política cultural 
e no domínio dos media é da competência dos Estados-Membros, a Comissão não deverá 
identificar as faixas de radiodifusão cujos direitos de utilização poderiam ser transferidos ou 
alugados. Nos termos do artigo 9.º-B, a transferência ou o aluguer de direitos individuais são 
objecto de procedimentos nacionais, razão pela qual a Comissão não deverá harmonizar 
estes procedimentos.

Alteração 455
Dominique Vlasto

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 10
Directiva 2002/21/CE
Artigo 9-C – n.º 1 – alínea b)
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Texto da Comissão Alteração

(b) harmonizar as condições associadas a 
esses direitos e as condições, 
procedimentos, limites, restrições, 
retiradas e regras transitórias aplicáveis a 
tais transferências ou alugueres;

b) harmonizar as condições associadas a 
esses direitos;

Or. en

Justificação

A inclusão na Directiva-Quadro das competências de execução atribuídas à Comissão pela 
Decisão Espectro Radioeléctrico deve ser acompanhada da inclusão na Directiva de uma 
disposição equivalente ao n.° 4 do artigo 1.° da citada Decisão. Dado que a política cultural 
e no domínio dos media é da competência dos Estados-Membros, a Comissão não deverá 
identificar as faixas de radiodifusão cujos direitos de utilização poderiam ser transferidos ou 
alugados. Nos termos do artigo 9.º-B, a transferência ou o aluguer de direitos individuais são 
objecto de procedimentos nacionais, razão pela qual a Comissão não deverá harmonizar 
estes procedimentos.

Alteração 456
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Texto da Comissão Alteração

(c) harmonizar as medidas específicas 
para assegurar a lealdade da 
concorrência em caso de transferência de 
direitos individuais;

Suprimido

Or. en

Justificação

As medidas que se propõe serem adoptadas em cosmetologia são muito mais do que meros 
"elementos não essenciais" da Directiva. Por outro lado, pode - e tem sido - efectuada com 
êxito uma harmonização considerável com base na actual Decisão 676/2002/CE sobre o 
Espectro de Radiofrequências. Por conseguinte, as alíneas b) e c) do artigo deverão ser 
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suprimidas. Como refere o considerando 23, a definição das políticas relativas aos "media" é 
da competência dos Estados-Membros.

Alteração 457
Erna Hennicot-Schoepges

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

Texto da Comissão Alteração

(c) harmonizar as medidas específicas 
para assegurar a lealdade da 
concorrência em caso de transferência de 
direitos individuais;

Suprimido

Or. en

Justificação

As condições em que o espectro radioeléctrico pode ser transferido ou alugado a nível 
nacional devem ser deixadas ao critério das entidades reguladoras nacionais que, em última 
instância, são responsáveis pela gestão eficaz do espectro.

Alteração 458
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 10
Directiva 2002/21/CE
Artigo 9-C – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) harmonizar as medidas específicas para 
assegurar a lealdade da concorrência em 
caso de transferência de direitos 
individuais.

Suprimido

Or. es
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Justificação

A razão para a supressão das alíneas b) e c) reside no facto de as condições impostas a tais 
transferências, bem como os procedimentos, as condições e os limites, terem de ser fixados de 
acordo com o princípio da subsidiariedade. 

Por razões de coerência com a abordagem adoptada para a alteração do artigo 9.º, a 
responsabilidade da aplicação dos princípios de neutralidade tecnológica e neutralidade de 
serviço deve incumbir aos Estados-Membros, sempre que seja compatível com a gestão 
coordenada do espectro a nível nacional. Por conseguinte, as medidas de harmonização 
passam pela identificação das bandas a que os princípios de neutralidade da União Europeia 
devem necessariamente ser aplicáveis.

Alteração 459
Dominique Vlasto, Erna Hennicot-Schoepges

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 10
Directiva 2002/21/CE
Artigo 9-C – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) harmonizar as medidas específicas para 
assegurar a lealdade da concorrência em 
caso de transferência de direitos 
individuais;

Suprimido

Or. en

Justificação

Convém que a definição dos direitos e das obrigações específicas associadas à concessão de 
licenças iniciais das frequências transferidas ou alugadas continue a ser da competência 
nacional. Tal permitirá atender a obrigações específicas como as obrigações de cobertura e 
ordenamento territorial, por exemplo. A necessidade de garantir uma concorrência equitativa 
não é contestada, mas depende de medidas nacionais específicas que devem atender às 
situações específicas dos diferentes Estados-Membros.
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