
AD\858991PT.doc PE454.499v02-00

PT Unida na diversidade PT

PARLAMENTO EUROPEU 2009 - 2014

Comissão da Cultura e da Educação

2010/0252(COD)

15.3.2011

PARECER
da Comissão da Cultura e da Educação

dirigido à Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia

sobre a proposta de decisão do Parlamento Europeu e do Conselho que 
estabelece o primeiro programa da política do espectro radioeléctrico
(COM(2010)0471 – C7-0270/2010 - 2010/0252(COD))

Relatora de parecer: Petra Kammerevert



PE454.499v02-00 2/30 AD\858991PT.doc

PT

PA_Legam



AD\858991PT.doc 3/30 PE454.499v02-00

PT

JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

1. A Comissão Europeia, na sua proposta de decisão, apresenta um primeiro programa à 
escala europeia da política do espectro radioeléctrico com vista ao planeamento 
estratégico e à harmonização da utilização do espectro radioeléctrico na UE (a seguir: 
PPER (Programa da Política do Espectro Radioeléctrico).

2. Uma posição central ocupa aqui o alargamento do espectro às comunicações sem fios em 
banda larga, no intuito de concretizar o objectivo enunciado na Agenda Digital de fazer 
com que todos os cidadãos da União Europeia tenham acesso a débitos de Internet em 
banda larga de, no mínimo, 30 Mbps, até 2020.

3. O espectro radioeléctrico é um bem público e um recurso extraordinariamente escasso. Ele 
é imprescindível para levar a cabo numerosas actividades de natureza social, cultural e 
económica. A revisão de 2009 da política de telecomunicações obrigou a Comissão a ter 
em conta estes aspectos de forma coerente e adequada na gestão do espectro. Assim, as 
disposições do pacote de telecomunicações constituem obrigatoriamente a base para o 
PPER. Torna-se por isso importante assegurar que o PPER se situe exclusivamente dentro 
deste quadro jurídico e cumpra os princípios fundamentais nele estabelecidos.

4. Em especial, cabe assegurar que:

a) o PPER conceda possibilidades de desenvolvimento na medida adequada ao espectro 
digital terrestre e à televisão híbrida. A difusão de programas de livre captação através 
de equipamentos DVB-T ou DVB-T2 converteu-se na Europa num pilar 
imprescindível para o pluralismo dos meios de comunicação social. Acresce que o 
sistema digital terrestre é o único sistema de difusão não sujeito a um regime de 
propriedade que está à disposição de todos os utilizadores de forma igual e equitativa. 
Deve garantir-se a coexistência, sem interferências, entre as emissões e as 
comunicações móveis nas respectivas bandas de frequência, em particular nos lugares 
em que aparelhos de recepção com diferentes standards estejam em proximidade. 
Actualmente, o digital terrestre continua a ser o único modo de transmissão 
economicamente rentável para os telefones portáteis, móveis e, desse modo, para a 
rádio e a televisão digital do futuro;

b) o espectro disponível seja utilizado de forma eficiente. Para o efeito, é necessário 
avaliar periodicamente a utilização do espectro radioeléctrico. De acordo com o pacote 
de telecomunicações, essa actividade compete aos Estados-Membros. A nível europeu 
deveria ser prevista uma função coordenadora;

c) a reatribuição do espectro evite o mais possível perturbações e interferências; 

d) sejam previstas medidas compensatórias obrigatórias para os investimentos efectuados 
no espectro utilizado anteriormente (por exemplo, para DVB-T) ou os investimentos 
necessários para efeitos da reatribuição do espectro (por exemplo, PMSE).
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5. O espectro radioeléctrico serve para satisfazer diferentes interesses públicos nos 
Estados-Membros. Neste contexto, cabe ter em conta uma panóplia de particularidades 
nacionais e regionais. Duvida-se de que a UE possa equilibrar estes interesses de uma 
forma adequada e eficiente à semelhança dos seus Estados-Membros. Por isso (e tendo em 
conta a repartição de competências estabelecida no n.° 1 do artigo 9.º da 
Directiva-Quadro) rejeita-se um programa de planeamento e administração do espectro 
coordenado a nível europeu. Do mesmo modo, manifestam-se as maiores reservas quanto 
a uma competência própria da Comissão no âmbito de negociações internacionais. Em 
contrapartida, considera-se desejável uma função coordenadora e complementar da União 
Europeia que sirva de apoio aos Estados-Membros.

6. Além disso, devem ser evitadas decisões precipitadas na atribuição de frequências e, 
através de medidas adequadas, cabe garantir que a reatribuição de frequências assente em 
critérios científicos suficientemente comprovados, que assegurem a maior qualidade 
possível de serviço a par de custos de distribuição mínimos. Já agora está por exemplo 
demonstrado que o equipamento LTE não é mais eficaz que o DVB-T2.

ALTERAÇÕES

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

Alteração1

Proposta de decisão
Considerando 1 

Texto da Comissão Alteração

(1) O artigo 8.º-A, n.º 3, da Directiva 
2002/21/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 7 de Março de 2002, relativa 
a um quadro regulamentar comum para as 
redes e serviços de comunicações 
electrónicas (Directiva-Quadro) prevê que 
a Comissão pode apresentar uma proposta 
legislativa ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho para o estabelecimento de 
programas plurianuais no domínio da 
política do espectro radioeléctrico, que 
definam as orientações e os objectivos para 
o planeamento estratégico e a 
harmonização da utilização do espectro 
radioeléctrico de acordo com as directivas 

(1) O artigo 8.º-A, n.º 3, da Directiva 
2002/21/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 7 de Março de 2002, relativa 
a um quadro regulamentar comum para as 
redes e serviços de comunicações 
electrónicas (Directiva-Quadro), com a 
redacção que lhe foi dada pela Directiva 
2009/140/CE do Parlamento Europeu e 
do Conselho, de 25 de Novembro de 
20091, prevê que a Comissão pode 
apresentar uma proposta legislativa ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho para o 
estabelecimento de programas plurianuais 
no domínio da política do espectro 
radioeléctrico, que definam as orientações 
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aplicáveis às redes e serviços de 
comunicações electrónicas. Essas 
orientações e objectivos devem incidir 
sobre a disponibilidade e a utilização 
eficiente do espectro radioeléctrico 
necessárias ao estabelecimento e 
funcionamento do mercado interno. A 
presente decisão é adoptada sem prejuízo 
da legislação da UE em vigor, 
nomeadamente as Directivas 1999/5/CE, 
2002/20/CE e 2002/21/CE, assim como a 
Decisão n.º 676/2002/CE. A presente 
decisão não prejudica as medidas
adoptadas a nível nacional, no respeito do 
direito da UE, para alcançar os objectivos 
de interesse geral, em especial os 
relacionados com a regulamentação dos 
conteúdos e a política audiovisual, nem o 
direito dos Estados-Membros de 
organizarem e utilizarem o seu espectro 
radioeléctrico para efeitos de ordem e 
segurança públicas e de defesa.

e os objectivos para o planeamento 
estratégico e a harmonização da utilização 
do espectro radioeléctrico de acordo com 
as directivas aplicáveis às redes e serviços 
de comunicações electrónicas. Essas 
orientações e objectivos devem incidir 
sobre a disponibilidade e a utilização 
eficiente do espectro radioeléctrico 
necessárias ao estabelecimento e 
funcionamento do mercado interno. Por 
outro lado, tendo compreendido que existe 
um risco efectivo de interferências na 
recepção geral da radiodifusão 
audiovisual - analógica ou não -, tais 
políticas e o mercado a que se referem 
devem garantir uma protecção forte dos 
direitos do consumidor e uma informação 
pública adequada sobre a alteração 
prevista.

1 JO L 337 de 18.12.09, p. 37.

Alteração 2

Proposta de decisão
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) O espectro radioeléctrico representa um 
recurso crucial para vários sectores e 
serviços essenciais, tais como as 
comunicações móveis sem fios em banda 
larga e por satélite, a radiodifusão sonora e 
televisiva, os transportes e a 
radiolocalização, bem como para diversas 
aplicações, tais como alarmes, 
telecomandos, aparelhos auditivos, 
microfones e equipamentos médicos. Serve 
de suporte a serviços públicos, como os 
serviços de segurança e protecção, 
incluindo a protecção civil, e actividades 

(2) O espectro radioeléctrico representa um 
bem público dotado de um importante 
valor social, cultural e económico. 
Constitui um recurso crucial para vários 
sectores e serviços essenciais, tais como as 
comunicações móveis sem fios em banda 
larga e por satélite, a radiodifusão sonora e 
televisiva, os transportes e a 
radiolocalização, bem como para diversas 
aplicações, tais como alarmes, 
telecomandos, aparelhos auditivos, 
microfones sem fios e equipamentos 
médicos. Serve de suporte a serviços 
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científicas, como a meteorologia, a 
observação da Terra, a radioastronomia e a 
investigação espacial. As medidas 
regulamentares no domínio do espectro 
radioeléctrico têm deste modo implicações 
nos planos económico, da segurança, da 
saúde, do interesse público, cultural, 
científico, social, ambiental e técnico.

públicos, como os serviços de segurança e 
protecção, incluindo a protecção civil, a 
facilitação das relações entre o cidadão e 
o Estado através da governação 
electrónica e actividades científicas, como 
a meteorologia, a observação da Terra, a 
radioastronomia e a investigação espacial.
As medidas regulamentares no domínio do 
espectro radioeléctrico têm deste modo 
implicações nos planos económico, da 
segurança, da saúde, do interesse público, 
cultural, científico, social, ambiental e 
técnico.

Alteração 3

Proposta de decisão
Considerando 3 

Texto da Comissão Alteração

(3) O planeamento estratégico e a 
harmonização da utilização do espectro 
radioeléctrico ao nível da União Europeia 
deverão melhorar o funcionamento do 
mercado único para os serviços e 
equipamentos de comunicações 
electrónicas sem fios, assim como noutros 
domínios da política da União que 
recorrem à utilização do espectro, criando 
assim novas oportunidades para a 
inovação, contribuindo para a recuperação 
económica e a integração social em toda a 
União e respeitando, simultaneamente, o 
importante valor social, cultural e 
económico do espectro. Para esse fim, a 
União necessita de um programa que 
abranja o mercado interno em todos os 
domínios da política da UE que 
contemplam a utilização do espectro 
radioeléctrico, como as comunicações 
electrónicas, a investigação e 
desenvolvimento, os transportes e a 
energia.

(3) O planeamento estratégico e a 
harmonização da utilização do espectro 
radioeléctrico ao nível da União Europeia 
deverão melhorar o funcionamento do 
mercado único para os serviços e 
equipamentos de comunicações 
electrónicas sem fios, assim como noutros 
domínios da política da União que 
recorrem à utilização do espectro, criando 
assim novas oportunidades para a 
inovação, contribuindo para a recuperação 
económica e a integração social em toda a 
União e respeitando, simultaneamente, o 
importante valor social, cultural e 
económico do espectro. Para esse fim, a 
União necessita de um programa que 
abranja o mercado interno em todos os 
domínios da política da UE que 
contemplam a utilização do espectro 
radioeléctrico, como as comunicações 
electrónicas, a investigação e 
desenvolvimento, os transportes, a cultura
e a energia.
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Alteração 4

Proposta de decisão
Considerando 5 

Texto da Comissão Alteração

(5) O primeiro programa deverá especificar 
princípios de orientação e objectivos para 
os Estados-Membros e as instituições da 
União até 2015, assim como estabelecer 
iniciativas específicas para a sua aplicação. 
A gestão do espectro, embora seja ainda, 
em larga medida, matéria de competência 
nacional, deverá ser exercida em 
conformidade com a legislação da UE em 
vigor e permitir a aplicação de medidas 
que visem concretizar as políticas da 
União.

(5) O primeiro programa deverá especificar 
princípios de orientação e objectivos para 
os Estados-Membros e as instituições da 
União até 2015, assim como estabelecer 
iniciativas específicas para a sua aplicação. 
A gestão do espectro é matéria de 
competência nacional e deverá ser exercida 
em conformidade com a legislação da UE 
em vigor e permitir a adopção de medidas 
favoráveis a uma política do espectro 
radioeléctrico da União. Nos termos do n.° 
1 do artigo 8.º-A da Directiva-Quadro, os 
Estados-Membros cooperam entre si e 
com a Comissão no planeamento 
estratégico, na coordenação e na 
harmonização da utilização do espectro 
radioeléctrico.

Alteração 5

Proposta de decisão
Considerando 6 

Texto da Comissão Alteração

(6) O programa deverá ainda ter em conta 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) e os 
pareceres técnicos da Conferência 
Europeia das Administrações dos Correios 
e Telecomunicações (CEPT), de modo a 
que as políticas da UE que assentem no 
espectro e que tenham sido aprovadas pelo 
Parlamento e pelo Conselho possam ser 
aplicadas através de medidas técnicas de 
execução, tendo em conta que tais 
medidas podem ser adoptadas sempre que 

(6) O programa deverá ainda ter em conta 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) e os 
pareceres técnicos da Conferência 
Europeia das Administrações dos Correios 
e Telecomunicações (CEPT). As políticas 
da UE que assentem no espectro e que 
tenham sido aprovadas pelo Parlamento e 
pelo Conselho podem ser aplicadas através 
de disposições técnicas de execução. Estas 
disposições devem ter como base as 
orientações e os objectivos da política de 
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for necessário pôr em prática políticas da 
União já em vigor.

frequências da UE definidos no artigo 8.º 
da Directiva-Quadro.

Alteração 6

Proposta de decisão
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) O comércio de direitos espectrais, 
combinado com condições de utilização 
flexíveis, deverá favorecer 
substancialmente o crescimento 
económico. Assim, as radiofrequências 
para as quais já tenha sido aprovada uma 
utilização flexível pela legislação da 
União deverão tornar-se imediatamente 
comercializáveis em conformidade com a 
Directiva-Quadro. Além disso, a aplicação 
de princípios comuns para o formato e 
conteúdo destes direitos comercializáveis, 
assim como de medidas comuns destinadas 
a evitar a acumulação de radiofrequências 
susceptíveis de criar posições dominantes e 
impedir indevidamente a utilização de 
radiofrequências adquiridas, deverá 
facilitar a introdução coordenada por todos 
os Estados-Membros destas medidas e 
facilitar a aquisição de tais direitos em 
qualquer ponto da União.

(8) O comércio de direitos espectrais, 
combinado com condições de utilização 
flexíveis, deverá favorecer 
substancialmente o crescimento 
económico. Além disso, a aplicação de 
princípios comuns para o formato e 
conteúdo destes direitos comercializáveis, 
assim como de medidas comuns destinadas 
a evitar a acumulação de radiofrequências 
susceptíveis de criar posições dominantes e 
impedir indevidamente a utilização de 
radiofrequências adquiridas, deverá 
facilitar a introdução coordenada por todos 
os Estados-Membros destas medidas e 
facilitar a aquisição de tais direitos em 
qualquer ponto da União.

Alteração 7

Proposta de decisão
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) Tal como sublinhado na Agenda Digital 
para a Europa, a banda larga sem fios é um 
meio importante para dinamizar a 
concorrência, aumentar as possibilidades 
de escolha para os consumidores e alargar 
a cobertura das zonas rurais e de outras 

(9) Tal como sublinhado na Agenda Digital 
para a Europa, a banda larga sem fios é um 
meio importante para dinamizar a 
concorrência, aumentar as possibilidades 
de escolha para os consumidores e alargar 
a cobertura das zonas rurais e de outras 
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zonas onde a implantação da banda larga 
com fios é difícil ou economicamente 
inviável. A gestão do espectro pode todavia 
afectar a concorrência ao alterar o papel e o 
poder dos agentes do mercado se, por 
exemplo, os utilizadores actuais adquirirem 
vantagens competitivas indevidamente. O 
acesso limitado ao espectro, nos casos em 
que o espectro disponível se torna 
insuficiente, pode criar barreiras à entrada 
de novos serviços ou aplicações e 
comprometer a inovação e concorrência. A 
aquisição de novos direitos de utilização, 
inclusive através do comércio de espectro 
ou de outras formas de transacção entre 
utilizadores, e a introdução de novos 
critérios flexíveis para a utilização do 
espectro podem ter repercussões na 
situação actual da concorrência. Assim, os 
Estados-Membros deverão adoptar 
medidas regulatórias ex ante ou ex post 
(nomeadamente acções no sentido de 
alterar o actual regime de direitos, proibir 
determinadas aquisições de direitos 
espectrais, impor condições que previnam 
o açambarcamento de espectro e favoreçam 
a sua utilização eficiente, semelhantes às 
previstas no artigo 9.º, n.º 7, da Directiva-
Quadro, limitar a quantidade de 
radiofrequências atribuídas a cada operador 
ou evitar a acumulação excessiva de 
radiofrequências) para evitar distorções da 
concorrência, em consonância com os 
princípios subjacentes ao artigo 5.º, n.º 6, 
da Directiva 2002/20/CE (Directiva 
«Autorização») e ao artigo 1.º, n.º 2, da 
Directiva 87/372/CEE (Directiva «GSM»).

zonas onde a implantação da banda larga 
com fios é difícil ou economicamente 
inviável. A gestão do espectro pode todavia 
afectar a concorrência ao alterar o papel e o 
poder dos agentes do mercado se, por 
exemplo, os utilizadores actuais adquirirem 
vantagens competitivas indevidamente. O 
acesso limitado ao espectro, nos casos em 
que o espectro disponível se torna 
insuficiente, pode criar barreiras à entrada 
de novos serviços ou aplicações e 
comprometer a inovação e concorrência. A 
aquisição de novos direitos de utilização, 
inclusive através do comércio de espectro 
ou de outras formas de transacção entre 
utilizadores, e a introdução de novos 
critérios flexíveis para a utilização do 
espectro podem ter repercussões na 
situação actual da concorrência. Assim, os 
Estados-Membros deverão adoptar 
medidas regulatórias ex ante ou ex post 
(nomeadamente acções no sentido de 
alterar o actual regime de direitos, proibir 
determinadas aquisições de direitos 
espectrais, impor condições que previnam 
o açambarcamento de espectro e favoreçam 
a sua utilização eficiente, semelhantes às 
previstas no artigo 9.º, n.º 7, da Directiva-
Quadro, limitar a quantidade de 
radiofrequências atribuídas a cada operador 
ou evitar a acumulação excessiva de 
radiofrequências) para evitar distorções da 
concorrência, em consonância com os 
princípios subjacentes ao artigo 5.º, n.º 6, 
da Directiva 2002/20/CE, com a redacção 
que lhe foi dada pela Directiva 
2009/140/CE, de 25 de Novembro de 
2009, ("Directiva Autorização") e ao artigo 
1.º, n.º 2, da Directiva 87/372/CEE, com a 
redacção que lhe foi dada pela Directiva 
2009/114/CE, de 16 de Setembro de 2009
(Directiva "GSM").

Alteração 8

Proposta de decisão
Considerando 10 
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Texto da Comissão Alteração

(10) A utilização optimizada e eficiente do 
espectro exige uma monitorização contínua 
das evoluções, assim como informações 
transparentes actualizadas sobre a 
utilização do espectro em toda a União. 
Embora a Decisão 2007/344/CE da 
Comissão, relativa à disponibilização 
harmonizada de informações sobre a 
utilização do espectro na Comunidade6

exija que os Estados-Membros publiquem 
informações sobre a utilização dos direitos 
de utilização, é necessário estabelecer ao 
nível da União Europeia um inventário 
detalhado da utilização do espectro e criar 
uma metodologia eficaz de análise e 
avaliação para melhorar a eficiência da 
utilização do espectro e dos equipamentos 
radioeléctricos, em particular nas faixas 
entre 300 MHz e 3 GHz. Tal facilitaria a 
identificação das tecnologias e utilizações 
ineficientes nos sectores comercial e 
público, assim como o não-aproveitamento 
das radiofrequências atribuídas e das 
possibilidades de partilha, e permitiria 
avaliar as necessidades dos consumidores e 
das empresas no futuro.

(10) A utilização optimizada e eficiente do 
espectro exige uma monitorização contínua 
das evoluções, assim como informações 
transparentes actualizadas sobre a 
utilização do espectro em toda a União. 
Embora a Decisão 2007/344/CE da 
Comissão, relativa à disponibilização 
harmonizada de informações sobre a 
utilização do espectro na Comunidade6

exija que os Estados-Membros publiquem 
informações sobre a utilização dos direitos 
de utilização, é necessário estabelecer ao 
nível da União Europeia um inventário 
detalhado da utilização do espectro e criar 
uma metodologia eficaz de análise e 
avaliação para melhorar a eficiência da 
utilização do espectro e dos equipamentos 
radioeléctricos, em particular nas faixas 
entre 300 MHz e 3 GHz. Tal facilitaria a 
identificação das tecnologias e utilizações 
ineficientes nos sectores privado e público, 
assim como o não-aproveitamento das 
radiofrequências atribuídas e das 
possibilidades de partilha, e permitiria 
avaliar as necessidades dos consumidores e 
das empresas no futuro.

Justificação

Clarificação necessária. O espectro é igualmente utilizado, tanto pelo sector privado, como 
pelo sector não comercial.

Alteração 9

Proposta de decisão
Considerando 11 

Texto da Comissão Alteração

(11) A aplicação de normas harmonizadas 
em conformidade com a Directiva 
1999/5/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 9 de Março de 1999, relativa 
aos equipamentos de rádio e equipamentos 
terminais de telecomunicações e ao

(11) A aplicação de normas harmonizadas 
em conformidade com a Directiva 
1999/5/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 9 de Março de 1999, relativa 
aos equipamentos de rádio e equipamentos 
terminais de telecomunicações, o
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reconhecimento mútuo da sua 
conformidade é fundamental para garantir 
a utilização eficiente do espectro e deverá 
tomar em conta as condições de partilha 
definidas legalmente. As normas europeias 
aplicáveis aos equipamentos e redes não 
radioeléctricos e electrónicos deverão 
também contribuir para evitar perturbações 
na utilização do espectro. O impacto 
cumulativo do crescente volume e 
densidade dos dispositivos sem fios e das 
aplicações, aliado à diversidade de 
utilizações do espectro, representa um 
desafio às actuais abordagens de gestão das 
interferências. Estes factores deverão ser 
examinados e reavaliados em conjunto com 
as características do receptor e mecanismos 
de prevenção de interferências mais 
sofisticados.

reconhecimento mútuo da sua 
conformidade e a futura harmonização 
das redes electrónicas e dos dispositivos 
sem fios são fundamentais para garantir a 
utilização eficiente do espectro e deverão 
garantir a coexistência entre as aplicações 
existentes e as novas aplicações. As 
normas europeias aplicáveis aos 
equipamentos e redes não radioeléctricos e 
electrónicos deverão também contribuir 
para evitar perturbações na utilização do 
espectro. O impacto cumulativo do 
crescente volume e densidade dos 
dispositivos sem fios e das aplicações, 
aliado à diversidade de utilizações do 
espectro, representa um desafio às actuais 
abordagens de gestão das interferências. 
Estes factores deverão ser examinados e 
reavaliados em conjunto com as 
características do receptor – como a 
segurança crescente dos receptores e 
níveis de potência adequados dos 
dispositivos emissores – e mecanismos de 
prevenção de interferências mais 
sofisticados.

Alteração 10

Proposta de decisão
Considerando 11-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(11-A) Em vários Estados-Membros, estão 
a ser colocadas em funcionamento novas 
redes de comunicações móveis de banda 
larga LTE (Long-Term Evolution). Tais 
redes utilizam a faixa de frequências 
entre 790 e 862 MHz. Alguns 
radiomicrofones utilizam actualmente 
essa faixa, podendo provocar 
interferências. Tal poderá igualmente 
afectar dispositivos instalados em escolas, 
teatros e centros de conferências, ou 
utilizados por outros operadores 
comerciais, públicos e privados. A 
necessária adaptação técnica dos sistemas 
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exigirá um importante esforço financeiro, 
motivo pelo qual é urgente esclarecer a 
responsabilidade nesse domínio.

Alteração 11

Proposta de decisão
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) A faixa de 800 MHz é indicada para a 
cobertura de zonas grandes pelos serviços 
de banda larga sem fios. Tomando como 
base a harmonização das condições 
técnicas prevista na Decisão 2010/267/UE 
e a Recomendação da Comissão de 28 de 
Outubro de 2009, que apela ao abandono 
da radiodifusão analógica até 1 de Janeiro 
de 2012, e tendo em conta a rápida 
evolução do quadro regulamentar a nível 
nacional, esta faixa deverá em princípio 
estar disponível para as comunicações 
electrónicas na União a partir de 2013. A 
mais longo prazo, poderá ser estudada a 
disponibilização de uma faixa adicional 
abaixo dos 790 MHz, em função da 
experiência e da falta de radiofrequências 
disponíveis noutras faixas adequadas 
para a cobertura. Considerando a 
capacidade da faixa de 800 MHz para 
transmitir em zonas mais amplas, deverão 
ser associadas aos direitos obrigações de 
cobertura.

(13) A faixa de 800 MHz pode ser 
utilizada para a cobertura de zonas 
grandes, por exemplo, pelos serviços de 
banda larga sem fios. Tomando como base 
a harmonização das condições técnicas 
prevista na Decisão 2010/267/UE e a 
Recomendação da Comissão de 28 de 
Outubro de 2009, que apela ao abandono 
da radiodifusão analógica até 1 de Janeiro 
de 2012, e tendo em conta a rápida 
evolução do quadro regulamentar a nível 
nacional, esta faixa deverá em princípio 
estar disponível para as comunicações 
electrónicas na União a partir de 2015. 
Considerando a capacidade da faixa de 800
MHz para transmitir em zonas mais 
amplas, serão associados às obrigações de 
cobertura direitos de utilização das 
radiofrequências.

Alteração 12

Proposta de decisão
Considerando 15 

Texto da Comissão Alteração

(15) Poderá ser necessário disponibilizar 
espectro adicional para outros sectores, 
como os transportes (para os sistemas de 
segurança, de informação e de gestão) a 
I&D, a segurança pública e a assistência 

(15) Poderá ser necessário disponibilizar 
espectro adicional para outros sectores, 
como os transportes (para os sistemas de 
segurança, de informação e de gestão) a 
I&D, a segurança pública e a assistência 
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em catástrofes, a saúde em linha e a info-
inclusão. A optimização de sinergias entre 
a política do espectro e as actividades de 
I&D e a realização de estudos sobre a 
compatibilidade radioeléctrica dos 
diferentes utilizadores do espectro deverá 
contribuir para a inovação. O Centro 
Comum de Investigação da Comissão 
deverá ajudar a desenvolver os aspectos 
técnicos da regulamentação do espectro, 
nomeadamente disponibilizando os meios 
de ensaio para verificar os modelos de 
interferência relevantes para a legislação da 
União. Os resultados da investigação 
conduzida no âmbito do Sétimo Programa-
Quadro exigem uma avaliação das 
necessidades de espectro para os projectos 
com grande potencial económico ou de 
investimento, em particular para as PME, 
em domínios como o das 
radiocomunicações cognitivas ou da saúde 
em linha. Deverá ser também assegurada 
uma protecção adequada contra 
interferências prejudiciais para sustentar as 
actividades científicas e de I&D.

em catástrofes, a saúde em linha, a info-
inclusão e a cultura. A optimização de 
sinergias entre a política do espectro e as 
actividades de I&D e a realização de 
estudos sobre a compatibilidade 
radioeléctrica dos diferentes utilizadores do 
espectro deverá contribuir para a inovação. 
O Centro Comum de Investigação da 
Comissão deverá ajudar a desenvolver os 
aspectos técnicos da regulamentação do 
espectro, nomeadamente disponibilizando 
os meios de ensaio para verificar os 
modelos de interferência relevantes para a 
legislação da União. Os resultados da 
investigação conduzida no âmbito do 
Sétimo Programa-Quadro exigem uma 
avaliação das necessidades de espectro 
para os projectos com grande potencial 
económico ou de investimento, em 
particular para as PME, em domínios como 
o das radiocomunicações cognitivas ou da 
saúde em linha. Deverá ser também 
assegurada uma protecção adequada contra 
interferências prejudiciais para sustentar as 
actividades científicas e de I&D.

Alteração 13

Proposta de decisão
Considerando 15-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(15-A) A expansão do espectro por parte 
dos sectores referidos supra deverá, 
ademais, ser acompanhada por 
instrumentos de informação pública sobre 
a utilização adicional do espectro, bem 
como por programas de formação, 
permitindo aos cidadãos ampliar as 
iniciativas oficiais inerentes e criando 
uma capacidade real de mobilização da 
sociedade.
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Alteração 14

Proposta de decisão
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) A regulamentação do espectro assume 
dimensões claramente transfronteiras ou 
internacionais, devido às suas 
características de propagação, à natureza 
internacional dos mercados que dependem 
dos serviços de radiocomunicações e à 
necessidade de evitar interferências 
prejudiciais entre os países. Além disso, as 
referências aos acordos internacionais nas 
Directivas 2002/21/CE e 2002/20/CE 
alteradas implicam que os 
Estados-Membros não assumam 
obrigações internacionais que impeçam ou 
condicionem o cumprimento das suas 
obrigações no âmbito da União Europeia. 
Os Estados-Membros devem, em 
consonância com a jurisprudência, 
desenvolver todos os esforços para 
possibilitar uma representação adequada 
da União em matérias da sua competência
nos organismos internacionais responsáveis 
pela coordenação do espectro. Sempre que 
estiver em jogo a política ou a 
competência da União, esta deverá 
conduzir, no plano político, a preparação 
das negociações e desempenhar um papel 
activo nas negociações multilaterais, 
inclusive na União Internacional das 
Telecomunicações, que corresponda ao 
seu nível de responsabilidade em matéria 
de espectro radioeléctrico no âmbito do 
direito da União.

(19) A regulamentação do espectro assume 
dimensões claramente transfronteiras ou 
internacionais, devido às suas 
características de propagação, à natureza 
internacional dos mercados que dependem 
dos serviços de radiocomunicações e à 
necessidade de evitar interferências 
prejudiciais entre os países. Além disso, as 
referências aos acordos internacionais nas 
Directivas 2002/21/CE e 2002/20/CE 
alteradas implicam que os 
Estados-Membros não assumam 
obrigações internacionais que impeçam ou 
condicionem o cumprimento das suas 
obrigações no âmbito da União Europeia. 
Os Estados-Membros devem, em 
consonância com a jurisprudência, e em 
cooperação com a Comissão, examinar a 
forma de viabilizar eficazmente uma 
representação adequada dos interesses 
comuns da União nos organismos 
internacionais responsáveis pela 
coordenação do espectro, e aplicar sem 
demora os resultados desse exame.  
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Alteração 15

Proposta de decisão
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) Para introduzir novas práticas, 
assentes nos princípios definidos nas 
Conclusões do Conselho de 3 de 
Fevereiro de 1992 sobre os procedimentos 
a seguir na Conferência Mundial das 
Administrações de Radiocomunicações de 
1992, e sempre que as Conferências 
Mundiais de Radiocomunicações (WRC) e 
outras negociações multilaterais incidirem
em princípios e questões políticas com uma 
importante dimensão europeia, a União 
Europeia deverá estabelecer novos 
procedimentos para defender os seus 
interesses nas negociações multilaterais, 
além do objectivo de longo prazo de se 
tornar membro da União Internacional das 
Telecomunicações a par dos 
Estados-Membros; para esse efeito, a 
Comissão poderá, tomando em 
consideração o parecer do Grupo para a 
Política do Espectro Radioeléctrico 
(GPER), propor também objectivos 
políticos comuns ao Parlamento Europeu 
e ao Conselho, conforme previsto na 
Directiva 2002/21/CE.

(20) A Comissão, em concertação com o 
Parlamento e com o Conselho, deve 
apresentar uma proposta sobre uma 
forma que permita representar 
adequadamente os interesses comuns da 
União, através das suas instituições, nas
Conferências Mundiais de 
Radiocomunicações (WRC) e noutras
negociações multilaterais incidentes em 
princípios e questões com uma importante 
dimensão europeia; paralelamente, em 
concertação com o Conselho, deve ser 
examinada e eventualmente concretizada 
a adesão da União Europeia à União 
Internacional de Telecomunicações a par 
dos Estados-Membros.

Alteração 16

Proposta de decisão
Considerando 24

Texto da Comissão Alteração

(24) A Comissão deverá apresentar ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho um 
relatório sobre os resultados alcançados ao 
abrigo da presente decisão, bem como 
sobre as planeadas acções futuras.

(24) A Comissão apresentará ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho um 
relatório sobre os resultados alcançados ao 
abrigo da presente decisão, bem como 
sobre as planeadas acções futuras.
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Alteração 17

Proposta de decisão
Considerando 25-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(25-A) A presente decisão não prejudica a 
protecção reconhecida aos operadores 
económicos pela Directiva 2009/140/CE 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
25 de Novembro de 2009, 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 electrónicas1;
---------------
1 JO L 337 de 18.12.09, p. 37.

Alteração 18

Proposta de decisão
Artigo 1 – título

Texto da Comissão Alteração

Objectivo Objectivo e âmbito de aplicação

Alteração 19

Proposta de decisão
Artigo 1

Texto da Comissão Alteração

A presente decisão estabelece o programa 
da política do espectro radioeléctrico para 
o planeamento estratégico e a 
harmonização da utilização do espectro, 
com vista a assegurar o funcionamento do 

A presente decisão estabelece, em 
conformidade com a Directiva-Quadro e 
com as Directivas 2002/20/CE e 
2002/19/CE, com a redacção que lhe foi 
dada pela Directiva 2009/140/CE, 
2002/22/CE, com a redacção que lhe foi 
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mercado interno. dada pela Directiva 2009/136/CE, e com a 
Decisão n.° 67/2002/CE, o programa da 
política do espectro radioeléctrico para o 
planeamento estratégico e a harmonização 
da utilização do espectro, com vista a 
assegurar o funcionamento do mercado 
interno.

Alteração 20

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

Texto da Comissão Alteração

1-A. A presente decisão não prejudica a 
legislação da UE em vigor e as medidas 
adoptadas a nível nacional, em 
conformidade com a legislação da UE e 
que visam alcançar objectivos de interesse 
geral, em especial os relacionados com a 
regulamentação dos conteúdos e a política 
audiovisual, nem o direito dos
Estados-Membros de administrarem e 
utilizarem o seu espectro radioeléctrico 
para efeitos de ordem e segurança 
públicas e de defesa.

Alteração 21

Proposta de decisão
Artigo 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) incentivar a utilização eficiente do 
espectro para melhor satisfazer a crescente 
procura na utilização de frequências;

a) incentivar a utilização eficiente do 
espectro para melhor satisfazer a crescente 
procura na utilização de frequências, tendo 
simultaneamente em conta o valor social, 
cultural e económico do espectro 
radioeléctrico;
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Alteração 22

Proposta de decisão
Artigo 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) aplicar o princípio da neutralidade 
tecnológica e de serviços na utilização do 
espectro para as redes e os serviços de 
comunicações electrónicas, em 
conformidade com o artigo 9.º da Directiva 
2002/21/CE (Directiva-Quadro), e, sempre
que possível, para outros sectores e 
aplicações, de forma a promover a 
utilização eficiente do espectro, através, 
nomeadamente, de uma maior 
flexibilidade, e promover a inovação;

b) aplicar o princípio da neutralidade 
tecnológica e de serviços na utilização do 
espectro para as redes e os serviços de 
comunicações electrónicas, em 
conformidade com o artigo 9.º da Directiva 
2002/21/CE (Directiva-Quadro), com a 
redacção que lhe foi dada pela Directiva 
2009/140/CE, e, sempre que possível, para 
outros sectores e aplicações, de forma a 
promover a utilização eficiente do 
espectro, através, nomeadamente, de uma 
maior flexibilidade, e promover a 
inovação;

Alteração 23

Proposta de decisão
Artigo 2 – alínea c) 

Texto da Comissão Alteração

c) aplicar o sistema de autorização menos 
oneroso possível, de forma a maximizar a 
flexibilidade e eficiência da utilização do 
espectro;

c) aplicar o sistema de autorização mais 
adequado possível, de forma a maximizar 
a flexibilidade e eficiência da utilização do 
espectro;

Alteração 24

Proposta de decisão
Artigo 2 – alínea d) 

Texto da Comissão Alteração

d) assegurar o funcionamento do mercado 
interno, garantindo, em especial, uma 
concorrência efectiva.

d) assegurar o funcionamento do mercado 
interno, garantindo, em especial, uma 
concorrência efectiva, de modo a 
promover a diversidade cultural e o 
pluralismo dos meios de comunicação, em 
conformidade com a Directiva-Quadro, 
com a redacção que lhe foi dada pela 
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Directiva 2009/140/CE, bem como a 
coesão social e territorial.

Alteração 25

Proposta de decisão
Artigo 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) disponibilizar atempadamente espectro 
radioeléctrico suficiente para apoiar a 
realização dos objectivos políticos da 
União;

a) disponibilizar atempadamente espectro 
radioeléctrico suficiente para apoiar a 
realização dos objectivos da política de 
espectro da União, tendo em conta 
simultaneamente as possibilidades de 
desenvolvimento da radiodifusão;

Alteração 26

Proposta de decisão
Artigo 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) maximizar a flexibilidade na utilização 
do espectro, a fim de promover a inovação 
e o investimento, através da aplicação dos 
princípios da neutralidade tecnológica e de 
serviços, da abertura do espectro a novos 
serviços e da viabilização do comércio de 
direitos espectrais;

b) maximizar a flexibilidade na utilização 
do espectro, a fim de promover a inovação 
e o investimento, através da aplicação dos 
princípios da neutralidade tecnológica e de 
serviços, da abertura do espectro a novos 
serviços e da viabilização do comércio de 
direitos espectrais; nesse contexto, os 
Estados-Membros poderão tomar medidas 
em derrogação deste princípio, desde que 
essas medidas visem a prossecução dos 
objectivos enunciados no n.° 4, alíneas a) 
a d) do artigo 9.º da Directiva-Quadro;

Alteração 27

Proposta de decisão
Artigo 3 – alínea b-A) (nova) 

Texto da Comissão Alteração

(b-A) aumentar a eficiência da utilização 
do espectro, dando preferência a 



PE454.499v02-00 20/30 AD\858991PT.doc

PT

tecnologias que exigem pouco espectro; 
recorrer à utilização de tecnologias, tais 
como "hotspots" e "Wi-Fi", que não 
carecem de espectro;

Alteração 28

Proposta de decisão
Artigo 3 – alínea c) 

Texto da Comissão Alteração

c) melhorar a eficiência na utilização do 
espectro, potenciando os benefícios das 
autorizações gerais e um maior uso deste 
tipo de autorizações;

c) melhorar a eficiência na utilização do 
espectro, potenciando os benefícios das 
autorizações gerais e um maior uso deste 
tipo de autorizações, e melhorar a posição 
dos consumidores no que diz respeito à 
coexistência entre aplicações novas e 
antigas;

Alteração 29

Proposta de decisão
Artigo 3 – alínea f) 

Texto da Comissão Alteração

(f) evitar interferências ou perturbações 
prejudiciais provocadas por dispositivos de 
radiocomunicações ou outros, facilitando 
a elaboração de normas que permitam uma 
utilização mais flexível e eficiente do 
espectro e reforçando a imunidade do 
receptores a interferências, tomando em 
particular consideração o impacto 
cumulativo do cada vez maior volume e 
densidade dos dispositivos e aplicações de 
radiocomunicações;

(f) evitar interferências ou perturbações 
prejudiciais entre dispositivos, facilitando 
a elaboração de normas que permitam uma 
utilização mais flexível e eficiente do 
espectro e reforçando a imunidade do 
receptores a interferências ou dotando-os 
de controlos adequados de potência, 
tomando em particular consideração o 
impacto cumulativo do cada vez maior 
volume e densidade dos dispositivos e 
aplicações de radiocomunicações;
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Alteração 30

Proposta de decisão
Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros adoptarão, até 1 de 
Janeiro de 2013, medidas de autorização e 
atribuição apropriadas para o 
desenvolvimento de serviços de banda 
larga, em conformidade com a Directiva 
2002/20/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, relativa à autorização de redes e 
serviços de comunicações electrónicas 
(Directiva Autorização), de forma a 
autorizar os operadores em causa, sempre 
que possível e após consulta realizada de 
acordo com o artigo 11.º, a aceder directa 
ou indirectamente a blocos contíguos de 
espectro de pelo menos 10 MHz. 

1. Os Estados-Membros adoptarão, até 1 de 
Janeiro de 2013, medidas de autorização e 
atribuição apropriadas para o 
desenvolvimento de serviços de banda 
larga, em conformidade com a Directiva 
2002/20/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, relativa à autorização de redes e 
serviços de comunicações electrónicas 
(Directiva Autorização), com a redacção 
que lhe foi dada pela Directiva 
2009/140/CE, de forma a autorizar os 
operadores em causa, sempre que possível 
e após consulta realizada de acordo com o 
artigo 11.º, a aceder directa ou 
indirectamente a blocos contíguos de 
espectro de pelo menos 10 MHz.

Alteração 31

Proposta de decisão
Artigo 4 – n.º 4 

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros asseguram que as 
condições e procedimentos de selecção 
contribuem para promover o investimento 
e a utilização eficiente do espectro.

4. Os Estados-Membros asseguram que as 
condições e procedimentos de selecção 
contribuem para promover o investimento 
e a utilização eficiente do espectro, bem 
como a coexistência entre serviços e 
dispositivos novos e actuais, em benefício 
dos utilizadores finais e dos 
consumidores.

Alteração 32

Proposta de decisão
Artigo 5 – título 
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Texto da Comissão Alteração

Concorrência Princípios regulamentares em matéria de
concorrência no domínio das 
comunicações electrónicas

Alteração 33

Proposta de decisão
Artigo 5 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros asseguram e 
promovem a concorrência efectiva e 
velarão pela não existência de distorções 
abusivas da concorrência no mercado 
interno ou em parte significativa do 
mesmo.

Suprimido

Alteração 34

Proposta de decisão
Artigo 5 – n.º 2 – parte introdutória 

Texto da Comissão Alteração

2. A fim de dar cumprimento às 
obrigações previstas no n.º 1 e, em 
particular, assegurar que a concorrência 
não é distorcida por qualquer 
acumulação, transferência ou 
modificação de direitos de utilização de 
radiofrequências, os Estados-Membros 
podem adoptar, entre outras, as seguintes 
medidas, sem prejuízo da aplicação das 
regras da concorrência:

2. A fim de preservar e de promover uma 
concorrência efectiva no mercado interno, 
e em conformidade com o artigo 9.º, n.º 7, 
da Directiva-Quadro e com o artigo 5.º, 
n.º 6, da Directiva Autorização, os 
Estados-Membros podem adoptar, entre 
outras, as seguintes medidas, sem prejuízo 
da aplicação das regras da concorrência:
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Alteração 35

Proposta de decisão
Artigo 5 – n.º 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Os Estados-Membros podem alterar 
direitos já concedidos em conformidade 
com o artigo 14.º da Directiva 2002/20/CE, 
sempre que necessário para corrigir ex post 
situações de acumulação excessiva de 
radiofrequências, por determinados 
operadores económicos, que prejudiquem 
significativamente a concorrência.

d) Os Estados-Membros podem alterar 
direitos já concedidos em conformidade 
com o artigo 14.º da Directiva 
Autorização, sempre que necessário para 
corrigir ex post situações de acumulação 
excessiva de radiofrequências, por 
determinados operadores económicos, que 
prejudiquem significativamente a 
concorrência.

Alteração 36

Proposta de decisão
Artigo 5 – n.º 3 

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros asseguram que os 
procedimentos de autorização e selecção 
não originam atrasos e promovem a 
concorrência efectiva.

3. Os Estados-Membros asseguram que os 
procedimentos de autorização e selecção 
não originam atrasos injustificados e 
promovem a concorrência efectiva, tendo 
em conta a posição dos consumidores no 
que diz respeito à coexistência das 
aplicações.

Alteração 37

Proposta de decisão
Artigo 6 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros disponibilizarão, o 
mais tardar em 1 de Janeiro de 2013, a 
faixa dos 800 MHz para os serviços de 
comunicações electrónicas em 
conformidade com as condições técnicas 
harmonizadas estabelecidas nos termos da 
Decisão n.º 676/2002/CE. Para os 

3. Os Estados-Membros disponibilizarão, o 
mais tardar em 17 Junho de 2015, a faixa 
dos 800 MHz para os serviços de 
comunicações electrónicas em 
conformidade com as condições técnicas 
harmonizadas estabelecidas nos termos da 
Decisão n.º 676/2002/CE. Para os 
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Estados-Membros onde circunstâncias 
nacionais ou locais excepcionais impeçam 
a disponibilidade dessa faixa, a Comissão 
poderá autorizar derrogações específicas 
até 2015. Em conformidade com o artigo 
9.º da Directiva 2002/21/CE, a Comissão 
acompanha, em cooperação com os 
Estados-Membros, a utilização do 
espectro abaixo de 1 GHz e avalia a 
possibilidade de libertar radiofrequências 
adicionais a disponibilizar para novas 
aplicações.

Estados-Membros onde o processo de 
conversão ao digital se encontre bem 
avançado ou concluído e onde a migração 
dos serviços existentes possa ser gerida a 
tempo, a Comissão recomenda a 
disponibilização da faixa até 1 de Janeiro 
de 2013.

Alteração 38

Proposta de decisão
Artigo 6 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros, em cooperação 
com a Comissão, asseguram que o acesso a 
conteúdos e serviços de banda larga na 
faixa dos 790-862 MHz (800MHz) seja 
promovido nas zonas escassamente 
povoadas, em particular através de 
obrigações de cobertura; para esse efeito, 
examinam métodos e, se necessário, 
tomam medidas para garantir que a 
libertação da faixa dos 800 MHz não afecta 
negativamente os utilizadores de serviços 
de realização de programas e eventos 
especiais (PMSE).

4. Os Estados-Membros, em cooperação 
com a Comissão, asseguram que o acesso a 
conteúdos e serviços de banda larga na 
faixa dos 790-862 MHz (800MHz) seja 
promovido nas zonas escassamente 
povoadas, em particular através de 
obrigações de cobertura; para esse efeito, 
garantem que a libertação da faixa dos 800 
MHz não afecta negativamente os 
utilizadores de serviços de realização de 
programas e eventos especiais (PMSE) 
nem as emissões de radiodifusão actuais e 
futuras, e garantem medidas de 
compensação adequadas em favor dos 
utilizadores actuais pelos custos de 
migração incorridos ou em que possam 
incorrer. Na nova atribuição da faixa dos 
800MHz, os Estados-Membros asseguram 
a imunidade dos receptores a 
interferências para os utilizadores finais.

Alteração 39

Proposta de decisão
Artigo 6 – n.º 4-A (novo) 
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Texto da Comissão Alteração

4-A. Os Estados-Membros, em 
cooperação com a Comissão, asseguram a 
execução das medidas técnicas e 
regulamentares necessárias para evitar 
interferências entre os serviços de 
comunicações electrónicas na faixa de 
frequência de 800 MHz e os utilizadores 
de PMSE abaixo dos 790 MHz.

Alteração 40

Proposta de decisão
Artigo 6 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A Comissão é convidada a adoptar 
prioritariamente medidas apropriadas nos 
termos do artigo 9.ºB, n.º 3, da Directiva 
2002/21/CE, para assegurar que os 
Estados-Membros autorizam dentro da 
União Europeia o comércio de direitos de 
utilização do espectro nas faixas 
harmonizadas dos 790–862 MHz (a «faixa 
dos 800 MHz»), 880–915 MHz, 925–960 
MHz, 1710–1785 MHz, 1805–1880 MHz, 
1900–1980 MHz, 2010–2025 MHz, 2110–
2170 MHz, 2,5–2,69 GHz e 3,4–3,8 GHz. 

5. A Comissão é convidada a adoptar 
prioritariamente medidas apropriadas nos 
termos do artigo 9.ºB, n.º 3, da Directiva-
Quadro, para assegurar que os 
Estados-Membros autorizam dentro da 
União Europeia o comércio de direitos de 
utilização do espectro nas faixas 
harmonizadas dos 790–862 MHz (a "faixa 
dos 800 MHz"), 880–915 MHz, 925–960 
MHz, 1710–1785 MHz, 1805–1880 MHz, 
1900–1980 MHz, 2010–2025 MHz, 2110–
2170 MHz, 2,5–2,69 GHz e 3,4–3,8 GHz.

Alteração 41

Proposta de decisão
Artigo 6 – n.º 6 

Texto da Comissão Alteração

6. Se necessário, a Comissão assegura a 
disponibilização de faixas de 
radiofrequências adicionais para a oferta 
de serviços de satélite harmonizados de 
acesso em banda larga que cobrirão todo o 
território da União, incluindo as zonas mais 
remotas, com uma oferta de banda larga 

6. Se necessário, a Comissão assegura a 
disponibilização continuada de 
radiofrequências para a oferta de serviços 
de satélite harmonizados de acesso em 
banda larga que cobrirão todo o território 
da União, incluindo as zonas mais remotas, 
com uma oferta de banda larga que 
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que possibilite o acesso à Internet a preços 
semelhantes aos dos serviços terrestres.

possibilite o acesso à Internet.

Alteração 42

Proposta de decisão
Artigo 7 – n.º 1-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

1-A. A fim de apoiar o futuro 
desenvolvimento de serviços de meios 
audiovisuais inovadores, em especial os 
resultantes da passagem à televisão 
digital, os Estados-Membros, em 
cooperação com a Comissão e tendo em 
conta os benefícios económicos e sociais 
do mercado interno digital, asseguram a 
disponibilidade do espectro e protegem as 
radiofrequências necessárias ao 
fornecimento de serviços de meios 
audiovisuais.

Alteração 43

Proposta de decisão
Artigo 7 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Se necessário, a Comissão assegura a 
disponibilização de espectro suficiente em 
condições harmonizadas para apoiar o 
desenvolvimento de serviços de segurança 
e a livre circulação de dispositivos 
conexos, assim como o desenvolvimento 
de soluções inovadoras e interoperáveis no 
domínio da segurança e protecção públicas, 
da protecção civil e da assistência em 
catástrofes.

3. 3. Os Estados-Membros asseguram, em 
cooperação com a Comissão, a 
disponibilização de espectro suficiente em 
condições harmonizadas para apoiar o 
desenvolvimento de serviços de segurança 
e a livre circulação de dispositivos 
conexos, assim como o desenvolvimento 
de soluções inovadoras e interoperáveis no 
domínio da segurança e protecção públicas, 
da protecção civil e da assistência em 
catástrofes. Neste contexto, não será 
afectado o espectro utilizado pela 
radiodifusão.

Alteração 44
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Proposta de decisão
Artigo 7 – n.º 4 

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros e a Comissão 
analisam as necessidades de espectro da 
comunidade científica e colaborarão com a 
mesma; identificam iniciativas de 
investigação e desenvolvimento e 
aplicações inovadoras que possam ter um 
impacto socioeconómico significativo e/ou 
um potencial de investimento e preparam 
meios que possibilitem a atribuição de 
espectro suficiente para essas aplicações de 
acordo com condições técnicas 
harmonizadas e ao menor custo 
administrativo.

4. Os Estados-Membros e a Comissão 
analisam as necessidades de espectro da 
comunidade científica e académica e 
colaborarão com a mesma; identificam 
iniciativas de investigação e 
desenvolvimento e aplicações inovadoras 
que possam ter um impacto 
socioeconómico significativo e/ou um 
potencial de investimento e preparam 
meios que possibilitem a atribuição de 
espectro suficiente para essas aplicações de 
acordo com condições técnicas 
harmonizadas e ao menor custo 
administrativo.

Alteração 45

Proposta de decisão
Artigo 8 – título

Texto da Comissão Alteração

Inventário e monitorização das actuais 
utilizações e das necessidades emergentes 

de radiofrequências

Inventário das actuais utilizações e das 
necessidades emergentes de 

radiofrequências

Alteração 46

Proposta de decisão
Artigo 8 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão, assistida pelos
Estados-Membros, que fornecerão todas 
as informações apropriadas sobre a 
utilização do espectro, criará um 
inventário da actual utilização do espectro 
e das possíveis necessidades futuras na 
União, em particular na faixa dos 300 
MHz aos 3 GHz.

1. 1. Os Estados-Membros, no quadro das 
suas competências nacionais, procedem a
um inventário da actual utilização do 
espectro e das possíveis necessidades 
futuras nos respectivos territórios, em 
particular na faixa dos 300 MHz aos 3 
GHz. Ao mesmo tempo, os 
Estados-Membros avaliam a eficiência 
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técnica do espectro utilizado por novos 
serviços.

Alteração 47

Proposta de decisão
Artigo 8 – n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

2. O inventário mencionado no n.º 1 deve 
permitir a avaliação da eficiência técnica 
da utilização actual do espectro e a 
identificação das tecnologias e aplicações 
não eficientes, das radiofrequências não 
utilizadas ou utilizadas de forma não 
eficiente, assim como das possibilidades de 
partilha de espectro. Deve ter em conta as 
futuras necessidades de espectro com base 
nas exigências dos consumidores e 
operadores, assim como a possibilidade de 
satisfazer essas necessidades.

2. O inventário mencionado no n.º 1 deve 
permitir a avaliação da eficiência técnica 
da utilização actual do espectro e a 
identificação das tecnologias e aplicações 
não eficientes, das radiofrequências não 
utilizadas ou utilizadas de forma não 
eficiente, assim como das possibilidades de 
partilha de espectro. Será ainda garantido 
que, quando a utilização não for óptima, 
serão adoptadas as medidas necessárias 
para atingir a maior eficiência possível.
Deve ter em conta as futuras necessidades 
de espectro com base nas exigências dos 
consumidores e operadores, assim como a 
possibilidade de satisfazer essas 
necessidades.

Alteração 48

Proposta de decisão
Artigo 9 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A União Europeia participa nas 
negociações internacionais envolvendo 
matérias relacionadas com o espectro, a 
fim de defender os seus interesses, 
intervindo em conformidade com o direito 
da União respeitante, nomeadamente, aos 
princípios das competências internas e 
externas da União.

Suprimido
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Alteração 49

Proposta de decisão
Artigo 9 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros asseguram que os 
regulamentos internacionais permitem a 
plena utilização das faixas de frequências 
para os fins para que foram designadas no 
termos do direito da União e que fica 
disponível espectro suficiente, 
devidamente protegido, para as políticas 
sectoriais da União.

3. Os Estados-Membros asseguram que os 
regulamentos internacionais permitem a 
plena utilização das faixas de frequências 
para os fins para que foram designadas no 
termos do direito nacional e do direito da 
União e que fica disponível espectro 
suficiente, devidamente protegido, para as 
políticas sectoriais da União.
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