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PR_COD_1am

Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
Maioria dos votos expressos

**I Processo de cooperação (primeira leitura)
Maioria dos votos expressos

**II Processo de cooperação (segunda leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar a posição comum
Maioria dos membros que compõem o Parlamento para rejeitar ou 
alterar a posição comum

*** Parecer favorável
Maioria dos membros que compõem o Parlamento, excepto nos 
casos visados nos artigos 105.º, 107.º, 161.º e 300.º do Tratado CE 
e no artigo 7.º do Tratado UE

***I Processo de co-decisão (primeira leitura)
Maioria dos votos expressos

***II Processo de co-decisão (segunda leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar a posição comum
Maioria dos membros que compõem o Parlamento para rejeitar ou 
alterar a posição comum

***III Processo de co-decisão (terceira leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar o projecto comum

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta pela 
Comissão)

Alterações a textos legais

Nas alterações do Parlamento, as diferenças são assinaladas simultaneamente 
a negrito e em itálico. Nos actos modificativos, as partes transcritas de uma 
disposição existente que o Parlamento pretende alterar, sem que a Comissão 
o tenha feito, são assinaladas a negrito. As eventuais supressões respeitantes 
a esses excertos são evidenciadas do seguinte modo: [...]. A utilização de 
itálico sem negrito constitui uma indicação destinada aos serviços técnicos e 
tem por objectivo assinalar elementos do texto legal que se propõe sejam 
corrigidos, tendo em vista a elaboração do texto final (por exemplo, 
elementos manifestamente errados ou lacunas numa dada versão linguística). 
Estas sugestões de correcção ficam subordinadas ao aval dos serviços 
técnicos visados.
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PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a proposta de directiva do Parlamento Europeu e do Conselho que altera a 
Directiva 87/372/CEE do Conselho sobre as bandas de frequências a atribuir para a 
introdução coordenada de comunicações móveis terrestres digitais celulares públicas 
pan-europeias na Comunidade
(COM(2008)0762 – C6-0452/2008 – 2008/0214(COD))

(Processo de co-decisão: primeira leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
(COM(2008)0762),

– Tendo em conta o n.º 2 do artigo 251.º e o artigo 95.º do Tratado CE, nos termos dos quais 
a proposta lhe foi apresentada pela Comissão (C6-0452/2008),

– Tendo em conta o artigo 51.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia
(A6-0000/2008),

1. Aprova a proposta da Comissão com as alterações nela introduzidas;

2. Requer à Comissão que lhe submeta de novo esta proposta, se pretender alterá-la 
substancialmente ou substituí-la por um outro texto;

3. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho e à 
Comissão.

Alteração 1

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) A Decisão n.º 676/2002/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 7 
de Março de 2002, relativa a um quadro 
regulamentar para a política do espectro 
de radiofrequências na Comunidade 
Europeia (Decisão «Espectro 
Radioeléctrico») permite à Comissão 
adoptar medidas técnicas de execução 
com vista a garantir a harmonização das 
condições atinentes à disponibilidade e à 

Suprimido
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utilização eficiente do espectro 
radioeléctrico.

Or. en

Justificação

A referência à Decisão n.º 676/2002/CE relativa ao espectro radioeléctrico é suprimida, uma 
vez que a sua aplicação implicaria que as ulteriores modificações à presente directiva seriam 
efectuadas sem qualquer possibilidade de controlo efectivo por parte do Parlamento 
Europeu.

Alteração 2

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) A pedido da Comissão, a Conferência 
Europeia das Administrações Postais e de 
Telecomunicações (CEPT) elaborou 
relatórios técnicos que demonstram que o 
UMTS pode coexistir com o GSM na 
banda de 900 MHz, incluindo a sua 
extensão (880-890 e 925-935 MHz). As 
bandas de 880-915 e 925-960 MHz devem, 
por conseguinte, ser abertas ao UMTS, 
sistema que pode coexistir com o GSM, 
bem como a outros sistemas que se 
demonstre, segundo o procedimento 
previsto na Decisão «Espectro 
Radioeléctrico» para a adopção de 
condições harmonizadas atinentes à 
disponibilidade e à utilização eficiente do 
espectro radioeléctrico, poderem coexistir 
com o GSM.

(8) A pedido da Comissão, a Conferência 
Europeia das Administrações Postais e de 
Telecomunicações (CEPT) elaborou 
relatórios técnicos que demonstram que o 
UMTS pode coexistir com o GSM na 
banda de 900 MHz, incluindo a sua 
extensão (880-890 e 925-935 MHz). As 
bandas de 880-915 e 925-960 MHz devem, 
por conseguinte, ser abertas ao UMTS, 
sistema que pode coexistir com o GSM.

Or. en

Justificação

A referência à decisão relativa ao espectro radioeléctrico é suprimida por coerência com a 
alteração precedente.
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Alteração 3

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(9-A) A flexibilidade na gestão do 
espectro e no acesso ao mesmo deve ser 
reforçada de modo a contribuir para os 
objectivos do mercado interno das 
comunicações electrónicas. A banda de 
900 MHz deve, por conseguinte, ser 
aberta a outros sistemas para o 
fornecimento de outros serviços pan-
europeus, a partir do momento em que se 
demonstre que podem coexistir com os 
sistemas GSM.

Or. en

Justificação

A decisão de abrir a banda de 900 MHz a outras tecnologias e serviços compatíveis com a 
sua actualização actual favorece uma gestão mais eficiente e flexível destas frequências, o 
que resultará em mais e melhores serviços de comunicação para os cidadãos.

Alteração 4

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 9-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(9-B) Atendendo a que a atribuição de 
espectro a tecnologias ou serviços 
específicos constitui uma excepção aos 
princípios da neutralidade tecnológica e 
de serviços e limita a liberdade de escolha 
do serviço fornecido ou da tecnologia 
utilizada, qualquer proposta relativa à 
harmonização da atribuição da banda de 
900 MHz do espectro radioeléctrico a 
sistemas terrestres que não o GSM e o 
UTMS deve ser transparente e submetida
ao controlo do Parlamento Europeu.
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Or. en

Justificação

O quadro regulamentar das comunicações electrónicas estabelece os princípios da
neutralidade tecnológica e de serviços. Qualquer decisão que implique um desvio destes
princípios, como é o caso da harmonização da atribuição de certas bandas a tecnologias ou 
serviços específicos, deve ser adoptada com total transparência e sujeita ao controlo do 
legislador.

Alteração 5

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 9-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(9-C) As medidas necessárias à execução 
do presente regulamento serão aprovadas 
nos termos da Decisão 1999/468/CE do 
Conselho, de 28 de Junho de 1999, que 
fixa as regras de exercício das 
competências de execução atribuídas à 
Comissão.

Or. en

Justificação

Propõe-se que se siga, para a adopção de medidas de harmonização destinadas a permitir a 
utilização da banda de 900 MHz por novos serviços ou tecnologias, um procedimento de 
comitologia em conformidade com a Decisão 1999/468/CE.

Alteração 6

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 9-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

(9-D) Em especial, deve ser atribuída 
competência à Comissão para adoptar
medidas de execução relativamente à 
harmonização da atribuição das bandas a 
outros sistemas terrestres. Estas medidas, 
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dado serem de alcance geral e se 
destinarem a complementar a presente 
directiva mediante o aditamento de novos 
elementos não essenciais, devem ser 
adoptadas em conformidade com o 
procedimento de regulamentação com 
controlo previsto no artigo 5.º-A da 
Decisão 1999/468/CE.

Or. en

Justificação

O procedimento de comitologia a seguir para as decisões de harmonização deve ser o
procedimento de regulamentação com controlo, uma vez que se trata de medidas de alcance 
geral que acrescentam novos elementos à directiva e por ser este o único procedimento que 
garante um controlo efectivo por parte do legislador sobre decisões da Comissão nos 
sectores em que esta dispõe de uma ampla margem de apreciação.

Alteração 7

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1
Directiva 87/372/CEE
Artigo 1 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem 
disponibilizar as bandas de 880-915 e 925-
960 MHz do espectro radioeléctrico para 
os sistemas GSM e UTMS, bem como 
outros sistemas terrestres capazes de 
fornecer serviços de comunicações 
electrónicas e que possam coexistir com 
os sistemas GSM, em conformidade com 
as medidas técnicas de execução 
adoptadas nos termos da Decisão n.º 
676/2002/CE.

1. Os Estados-Membros devem 
disponibilizar as bandas de 880-915 e 925-
960 MHz do espectro radioeléctrico para 
os sistemas GSM e UTMS.

Or. en

Justificação

É estabelecida uma distinção entre o objectivo específico desta directiva (disponibilizar a
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banda de 900 MHz à tecnologia UMTS) e, no n.º 1-A, o objectivo adicional de dotar este 
instrumento jurídico da flexibilidade necessária para permitir novas utilizações no futuro.

Alteração 8

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1
Directiva 87/372/CEE
Artigo 1 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os Estados-Membros podem 
igualmente disponibilizar as bandas de 
880-915 e 925-960 MHz do espectro 
radioeléctrico a outros sistemas terrestres 
capazes de fornecer serviços de 
comunicações electrónicas e que possam 
coexistir com os sistemas GSM.

Or. en

Justificação

É estabelecida uma distinção entre o objectivo específico desta directiva (disponibilizar a 
banda de 900 MHz à tecnologia UMTS) e, no n.º 1-A, o objectivo adicional de dotar este 
instrumento jurídico da flexibilidade necessária para permitir novas utilizações no futuro.

Alteração 9

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1
Directiva 87/372/CEE
Artigo 1 – n.º 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-B.Para fins de harmonização da 
atribuição das bandas referidas no n.º 1 a 
outros sistemas terrestres, a Comissão 
emitirá mandatos à CEPT definindo as 
tarefas a realizar e o calendário para a 
realização das mesmas. A Comissão agirá 
em conformidade com o procedimento 
referido no n.º 2 do artigo 3.º-A.
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Com base nas tarefas realizadas ao abrigo 
do primeiro parágrafo, a Comissão pode 
adoptar medidas de execução relativas à 
harmonização em conformidade com o 
procedimento previsto no n.º 3 do artigo 
3.º-A.

Or. en

Justificação

El procedimiento que se establece para decidir sobre futuras armonizaciones de la banda de 
900 MHz es el habitual para las decisiones técnicas de armonización en otras bandas del 
espectro, esto es, en primer lugar, una fase de consulta de la Comisión a los Estados 
miembro sobre el proyecto de mandato que ha de otorgar a la Conferencia Europea Postal y 
de Telecomunicaciones (CEPT) sobre los aspectos técnicos a considerar (interferencia, 
potencias de emisión, bandas de guarda, etc.) para asegurar la compatibilidad entre sistemas 
y, seguidamente, una fase de decisión por parte de la Comisión sujeta al control del 
Parlamento Europeo y del Consejo.

Alteração 10

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3-A (novo)
Directiva 87/372/CEE
Artigo 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) É inserido o seguinte artigo:
Artigo 3.º-A

Procedimento de comité
1. A Comissão é assistida pelo Comité do 
Espectro de Radiofrequências referido no 
n.º 1 do artigo 3.º da Decisão 
676/2002/CE.
2. Sempre que se faça referência ao 
presente número, são aplicáveis os artigos 
3 e 7 da Decisão 1999/468/CE, tendo-se 
em conta o disposto no seu artigo 8.º.
3. Sempre que se faça referência ao 
presente número, são aplicáveis os n.ºs 1 
a 4 do artigo 5.º-A e o artigo 7.º da 
Decisão 1999/468/CE, tendo-se em conta 
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o disposto no seu artigo 8.º.

Or. en

Justificação

É inserida uma referência aos artigos da decisão de comitologia correspondentes ao
procedimento consultivo e ao procedimento regulamentar com controlo. Com o objectivo de 
simplificar a aplicação destes procedimentos, não se propõe a criação de um novo comité,
mas a atribuição destas funções ao comité instituído pela decisão relativa ao espectro 
radioeléctrico.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Para uma política eficiente em matéria de espectro radioeléctrico na União Europeia são 
necessárias uma gestão flexível e coordenada por parte dos Estados-Membros e uma 
harmonização das frequências a nível comunitário quando tal se justifique por razões de 
economias de escala e interoperabilidade de dispositivos e serviços. Só assim estaremos em 
condições de obter o máximo rendimento social e económico deste recurso público escasso, 
em termos de menores custos operacionais e maiores oportunidades de negócio para os 
fornecedores de serviços de comunicações electrónicas, mais e melhores serviços de 
comunicações para os consumidores e uma melhor prestação de serviços públicos aos 
cidadãos.
Neste contexto, a presente proposta legislativa visa tirar maior partido da banda de 900 MHz, 
a fim de permitir a sua utilização não só no âmbito da tecnologia de comunicações móveis 
GSM, mas também no sector da tecnologia UMTS, que oferece desempenhos superiores. Os 
estudos técnicos realizados pela Conferência Europeia das Administrações Postais e de 
Telecomunicações (CEPT) confirmam que ambas as tecnologias podem ser utilizadas nesta 
banda sem problemas de interferências.
Existe igualmente um consenso e um sentido de urgência entre os prestadores de serviços de 
comunicações móveis quanto à conveniência de permitir esta nova utilização nesta banda,
uma vez que isso lhes permitirá reduzir os custos de implantação da infra-estrutura UMTS e
oferecer aos seus clientes serviços mais inovadores a um preço mais acessível. Por esta razão, 
alguns Estados-Membros já tomaram a decisão de permitir a utilização da tecnologia UMTS 
nesta banda e aguardam a decisão comunitária para a poderem implementar com plenas 
garantias jurídicas.
À luz do exposto, a relatora não pode deixar de confirmar a conveniência de permitir, através 
de uma alteração legislativa, i.e. com plena transparência e mediante consulta pública, esta 
nova utilização com o intuito de oferecer aos cidadãos, a um preço inferior, mais e melhores 
serviços de comunicações móveis.
A relatora congratula-se igualmente com o facto de, face à rejeição por parte do Parlamento 
Europeu da proposta inicial da Comissão que consistia numa derrogação desta directiva e 
numa regulamentação do seu objecto – i.e. a utilização da banda de 900 MHz – , a Comissão 
ter modificado a sua posição inicial mediante uma decisão tomada em conformidade com o 
procedimento de comitologia, propondo agora um procedimento legislativo. O equilíbrio 
institucional foi assim restabelecido, evitando que as decisões do co-legislador sejam 
alteradas sem que este seja envolvido.
A proposta da Comissão inclui também uma alteração à directiva que permite a futura 
abertura da banda de 900 MHz a novas utilizações em função da evolução tecnológica. 
Embora esta cláusula de flexibilidade seja bem-vinda, o mesmo não se pode dizer do 
procedimento proposto pela Comissão: o procedimento regulamentar que exclui um controlo 
efectivo por parte do Parlamento. A relatora não compreende o motivo pelo qual, sendo a 
primeira alteração à utilização da banda efectuada por via legislativa, a decisão sobre 
ulteriores utilizações é subtraída ao controlo parlamentar.
A fim de conferir ao instrumento jurídico uma maior flexibilidade para se adequar aos novos 
progressos tecnológicos sem comprometer o necessário controlo parlamentar, a relatora 
propõe, num espírito de compromisso, a utilização do procedimento regulamentar com 
controlo para a tomada de decisões sobre novas utilizações desta banda. As alterações 



PE416.636v02-00 14/14 PR\759550PT.doc

PT

propostas destinam-se a justificar, nos considerandos, e a introduzir no articulado este novo 
procedimento, que oferece maiores garantias para o controlo parlamentar.
Em síntese, a fim de obter um sector de comunicações móveis mais competitivo em prol de 
mais e melhores serviços para os cidadãos, apoia-se a conveniência de permitir a utilização 
flexível desta banda; ao mesmo tempo, porém, a fim de garantir a transparência e o respeito 
do equilíbrio institucional, reafirma-se a necessidade de assegurar o controlo parlamentar 
sobre eventuais decisões futuras relativas a utilizações adicionais da mesma.
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