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Alteração 22
Louis Grech

Proposta de decisão
Considerando 1 

Texto da Comissão Alteração

(1) O artigo 8.ºA, 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 
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.

(1) O artigo 8.ºA, 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 
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. O 
programa estratégico em matéria de 
espectro radioeléctrico figura entre as 50 
acções prioritárias do Acto para o 
Mercado Único. 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. Para esse 
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efeito, em apoio dos objectivos e 
acções-chave delineados na Estratégia 
UE2020, na Agenda Digital, na União 
para a Inovação e na Comunicação 
intitulada ‘Acto para o Mercado Único’, a 
Comissão deve fixar a data-limite para a 
apresentação de uma proposta legislativa 
que estabeleça um programa de acção 
sobre o espectro radioeléctrico europeu.

Or. en

Alteração 23
Jürgen Creutzmann

Proposta de decisão
Considerando 1 

Texto da Comissão Alteração

(1) O artigo 8.ºA, 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 
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 

(1) O artigo 8.ºA, 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 
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, 
2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE e 
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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.

2009/140/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.

Or. de

Alteração 24
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta de decisão
Considerando 1-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(1-A) O espectro é um bem público que 
não pode constituir propriedade privada, 
devendo ser regulado pelos Estados, a fim 
de facilitar a sua utilização através de 
direitos de transmissão autorizados ou de 
direitos de utilização isentos de 
autorização;

Or. en

Alteração 25
Lena Kolarska-Bobińska

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

(2) O espectro radioeléctrico representa um 
recurso público crucial para vários sectores 
e serviços essenciais, tais como as 
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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 
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.

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 
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.

Or. en

Alteração 26
Louis Grech

Proposta de decisão
Considerando 2-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(2-A) Importa adoptar uma nova 
abordagem económica e social no que 
respeita à gestão, atribuição e utilização 
do espectro, prestando particular atenção 
à formulação de regulamentação que vise 
assegurar uma maior eficiência do 
espectro e um melhor planeamento de 
frequências, bem como estabelecer 
salvaguardas contra comportamentos 
anti-concorrenciais e medidas anti-sociais 
no referente à utilização do espectro.

Or. en
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Alteração 27
Hans-Peter Mayer

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 e a 
energia. As preocupações que se prendem 
com eventuais direitos dos actuais 
titulares de frequências não devem, em 
caso algum, atrasar as reformas 
necessárias.

Or. de

Alteração 28
Cornelis de Jong, Eva-Britt Svensson

Proposta de decisão
Considerando 4-A (novo) 
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Texto da Comissão Alteração

(4-A) A fim de combater a acumulação 
injusta de espectro por operadores 
dominantes do mercado e de promover 
maiores possibilidades de escolha para os 
consumidores, este programa deve 
igualmente garantir que o espectro seja 
atribuído de uma forma equitativa e 
equilibrada, de molde a permitir aos 
prestadores de serviços oferecer aos 
consumidores uma ampla gama de 
programas televisivos, de rádio e digitais 
caracterizados por uma grande 
diversidade cultural.

Or. en

Alteração 29
Christel Schaldemose

Proposta de decisão
Considerando 4-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(4-A) A fim de combater a acumulação 
injusta de espectro por operadores 
dominantes do mercado e de promover 
maiores possibilidades de escolha para os 
consumidores, este programa deve 
igualmente garantir que o espectro seja 
atribuído de uma forma equitativa e 
equilibrada, de molde a permitir aos 
prestadores de serviços oferecer aos 
consumidores uma ampla gama de 
programas televisivos, de rádio e digitais 
caracterizados por uma grande 
diversidade cultural.

Or. en
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Alteração 30
Hans-Peter Mayer

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, 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. É 
imperativo evitar a adopção de disposições 
especiais nacionais em matéria de 
utilização do espectro, a fim de prevenir a 
ocorrência de obstáculos daí advenientes 
nos mercados europeus, embora as 
decisões de concessão de direitos de 
utilização devam continuar a ser tomadas 
a nível nacional e os modelos 
empresariais nacionais existentes devam 
ser tidos em conta.

Or. de

Alteração 31
Jürgen Creutzmann

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, 

(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, em 
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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.

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.

Or. de

Alteração 32
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta de decisão
Considerando 7 

Texto da Comissão Alteração

(7) Para assegurar a utilização óptima do 
espectro, poderá ser necessário criar 
soluções de autorização inovadoras, tais 
como o uso colectivo de radiofrequências, 
as autorizações gerais ou a partilha de 
infra-estruturas. A aplicação destes 
princípios na União Europeia poderá ser 
facilitada com a definição de determinadas 
condições comuns ou convergentes para a 
utilização do espectro. As autorizações 
gerais, que constituem o sistema de 
autorização menos oneroso, são 
particularmente interessantes quando não 
existem riscos de interferências 
susceptíveis de comprometer o
desenvolvimento de outros serviços.

(7) Para assegurar a utilização óptima do 
espectro como bem público, poderá ser 
necessário criar soluções de autorização 
inovadoras, tais como o uso colectivo de 
radiofrequências, as autorizações gerais ou 
a partilha de infra-estruturas. A aplicação 
destes princípios na União Europeia poderá 
ser facilitada com a definição de 
determinadas condições comuns ou 
convergentes para a utilização do espectro. 
As autorizações gerais, que constituem o 
sistema de autorização menos oneroso, são 
particularmente interessantes quando não 
existem riscos de interferências 
susceptíveis de comprometer o 
desenvolvimento de outros serviços.

Or. en

Alteração 33
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta de decisão
Considerando 8 

Texto da Comissão Alteração

(8) O comércio de direitos espectrais, (8) O comércio de direitos espectrais, 
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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.

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, a par de
normas comuns para a retirada dos 
direitos autorizados, deverá facilitar a 
introdução coordenada por todos os 
Estados-Membros destas medidas e 
facilitar a aquisição de tais direitos em 
qualquer ponto da União.

Or. en

Alteração 34
Hans-Peter Mayer

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 
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 

(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 
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. As 



PE458.837v01-00 12/55 AM\858228PT.doc

PT

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»).

condições de concessão deverão ser 
definidas de modo a permitir uma 
concorrência equitativa no que diz 
respeito à cobertura e a não impedir a 
entrada de novos operadores no mercado. 
Por outro lado, também não deverá ser 
permitido discriminar as novas 
tecnologias pelo simples facto de estarem 
mais tardiamente disponíveis no mercado.
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»).

Or. de
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Alteração 35
Catherine Stihler

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 
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.

(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 
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, no intuito de evitar 
interferências ou perturbações nocivas 
aos actuais e futuros utilizadores do 
espectro.

Or. en

Alteração 36
Christel Schaldemose

Proposta de decisão
Considerando 13 
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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 
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. A mais longo prazo, poderá 
ser estudada a disponibilização de uma 
faixa adicional na banda UHF, em função 
da procura real do mercado, dos 
objectivos sociais e culturais, 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.

Or. en

Alteração 37
Catherine Stihler

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 

(13) A faixa de 800 MHz pode ser 
utilizada 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 
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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.

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. A mais longo prazo, poderá 
ser estudada a disponibilização de uma 
faixa adicional na banda UHF, em função 
da procura real do mercado, dos 
objectivos sociais e culturais, 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.

Or. en

Alteração 38
Bernadette Vergnaud

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 

(13) A faixa de 800 MHz representa uma 
solução interessante 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 
possibilidade de utilizar uma faixa 
adicional na banda UHF, em função da 
procura real do mercado, dos objectivos 
sociais e culturais, da experiência e da 



PE458.837v01-00 16/55 AM\858228PT.doc

PT

faixa de 800 MHz para transmitir em zonas 
mais amplas, deverão ser associadas aos 
direitos obrigações de cobertura.

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.

Or. fr

Alteração 39
Robert Rochefort

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 
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 na banda UHF, em função 
da procura real do mercado, dos 
objectivos sociais e culturais, 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.

Or. fr
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Alteração 40
Jürgen Creutzmann

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 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, deveria ser examinada a 
disponibilização de uma faixa adicional, 
com base no inventário das actuais 
utilizações do espectro e das possíveis 
necessidades emergentes de 
radiofrequências na União, a que se 
refere o artigo 8.º. Considerando a 
capacidade da faixa de 800 MHz para 
transmitir em zonas mais amplas, deverão 
ser associadas aos direitos obrigações de 
cobertura.

Or. de

Alteração 41
Constance Le Grip

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 

(13) A faixa de 800 MHz é indicada para a 
cobertura de zonas grandes pelos serviços 
de banda larga sem fios. Tomando como 
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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.

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 dos 
resultados que fornecerá o inventário das 
actuais actualizações do espectro, 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.

Or. fr

Alteração 42
Cristian Silviu Buşoi

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 

(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, deverá ser estudada a 
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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.

disponibilização de uma faixa adicional 
para todos os tipos de serviços.
Considerando a capacidade da faixa de 800 
MHz para transmitir em zonas mais 
amplas, deverão ser associadas aos direitos 
obrigações de cobertura.

Or. en

Justificação

Os princípios da neutralidade tecnológica e dos serviços, estabelecidos no quadro jurídico 
revisto aplicável às comunicações electrónicas, devem ser mantidos na presente Decisão, a 
fim de permitir a igualdade de condições de concorrência para todos os tipos de serviços e 
tecnologias em benefício último dos consumidores, que desfrutarão de uma maior oferta.

Alteração 43
Hans-Peter Mayer

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 

(13) A par da abertura da faixa de 900 
MHz  num futuro próximo e de modo a 
promover a concorrência, em 
consonância com a Directiva GSM 
modificada, 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 
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mais amplas, deverão ser associadas aos 
direitos obrigações de cobertura.

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. A título 
complementar, uma rápida 
implementação da Directiva GSM, 
conforme com os princípios da 
concorrência, assume uma importância 
fulcral.

Or. de

Alteração 44
Hans-Peter Mayer

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 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. A título 
complementar, uma rápida 
implementação da Directiva GSM, 
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conforme com os princípios da 
concorrência, assume uma importância 
fulcral.

Or. de

Alteração 45
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta de decisão
Considerando 14 

Texto da Comissão Alteração

(14) Uma vez que a adopção de uma 
abordagem comum e a criação de 
economias de escala constituem aspectos 
fundamentais para desenvolver as 
comunicações em banda larga em toda a 
União e para prevenir as distorções da 
concorrência e a fragmentação do mercado 
entre os Estados-Membros, poderão ser 
definidas determinadas condições de 
autorização e processuais mediante acções
concertadas entre os Estados-Membros e a 
Comissão. As condições poderiam incidir 
nas obrigações de cobertura, na dimensão 
dos blocos de espectro, nos prazos de 
concessão de direitos, no acesso a 
operadores de rede móvel virtual (ORMV) 
e na duração dos direitos de utilização. 
Reflectindo a importância do comércio do 
espectro para uma utilização mais eficiente 
do mesmo e o desenvolvimento do 
mercado interno dos equipamentos e 
serviços sem fios, estas condições deverão 
ser aplicadas às faixas de frequências 
atribuídas às comunicações sem fios, cujos 
direitos podem ser transferidos ou 
alugados.

(14) Uma vez que a adopção de uma 
abordagem comum e a criação de 
economias de escala constituem aspectos 
fundamentais para desenvolver as 
comunicações em banda larga em toda a 
União e para prevenir as distorções da 
concorrência e a fragmentação do mercado 
entre os Estados-Membros, poderão ser 
definidas determinadas condições de 
autorização e processuais mediante acções 
concertadas entre os Estados-Membros e a 
Comissão. As condições poderiam incidir 
nas obrigações de cobertura, na dimensão 
dos blocos de espectro, nos prazos de 
concessão de direitos, no acesso a 
operadores de rede móvel virtual (ORMV),  
na duração dos direitos de utilização e nas 
condições de retirada ou transferência de 
direitos. Reflectindo a importância do 
comércio do espectro para uma utilização 
mais eficiente do mesmo e o 
desenvolvimento do mercado interno dos 
equipamentos e serviços sem fios, estas 
condições deverão ser aplicadas às faixas 
de frequências atribuídas às comunicações 
sem fios, cujos direitos podem ser 
transferidos ou alugados.

Or. en
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Alteração 46
Jürgen Creutzmann

Proposta de decisão
Considerando 14 

Texto da Comissão Alteração

(14) Uma vez que a adopção de uma 
abordagem comum e a criação de 
economias de escala constituem aspectos 
fundamentais para desenvolver as 
comunicações em banda larga em toda a 
União e para prevenir as distorções da 
concorrência e a fragmentação do mercado 
entre os Estados-Membros, poderão ser 
definidas determinadas condições de 
autorização e processuais mediante acções 
concertadas entre os Estados-Membros e a 
Comissão. As condições poderiam incidir 
nas obrigações de cobertura, na dimensão 
dos blocos de espectro, nos prazos de 
concessão de direitos, no acesso a 
operadores de rede móvel virtual (ORMV)
e na duração dos direitos de utilização. 
Reflectindo a importância do comércio do 
espectro para uma utilização mais eficiente 
do mesmo e o desenvolvimento do 
mercado interno dos equipamentos e 
serviços sem fios, estas condições deverão 
ser aplicadas às faixas de frequências 
atribuídas às comunicações sem fios, cujos 
direitos podem ser transferidos ou 
alugados.

(14) Uma vez que a adopção de uma 
abordagem comum e a criação de 
economias de escala constituem aspectos 
fundamentais para desenvolver as 
comunicações em banda larga em toda a 
União e para prevenir as distorções da 
concorrência e a fragmentação do mercado 
entre os Estados-Membros, poderão ser 
definidas determinadas condições de 
autorização e processuais mediante acções 
concertadas entre os Estados-Membros e a 
Comissão. As condições poderiam incluir
obrigações de cobertura, os prazos de 
concessão de direitos e a duração dos 
direitos de utilização. Reflectindo a 
importância do comércio do espectro para 
uma utilização mais eficiente do mesmo e 
o desenvolvimento do mercado interno dos 
equipamentos e serviços sem fios, estas 
condições deverão ser aplicadas às faixas 
de frequências atribuídas às comunicações 
sem fios, cujos direitos podem ser 
transferidos ou alugados.

Or. de

Alteração 47
Christel Schaldemose

Proposta de decisão
Considerando 20 

Texto da Comissão Alteração

(20) Para introduzir novas práticas, (20) Para introduzir novas práticas,
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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.

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;  
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.

Or. en

Alteração 48
Jürgen Creutzmann

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

Or. de
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Alteração 49
Tiziano Motti, Lara Comi, Matteo Salvini

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 electrónicas;
______________
1JO L 337 de 18.12.2009, p. 37.

Or. it

Alteração 50
Eija-Riitta Korhola

Proposta de decisão
Considerando 25-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

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 
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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 18.12.2009, p. 37.

Or. en

Alteração 51
Christel Schaldemose

Proposta de decisão
Artigo 1 – título 

Texto da Comissão Alteração

Objectivo Objectivo e âmbito de aplicação

Or. en

Alteração 52
Christel Schaldemose

Proposta de decisão
Artigo 1 – n.º 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 
mercado interno.

1. 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 mercado interno.

Or. en
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Alteração 53
Jürgen Creutzmann

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

Texto da Comissão Alteração

1-A. A presente Decisão aplica-se sem 
prejuízo das disposições relativas ao 
procedimento de análise dos mercados 
previsto na 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.
__________________________

1JO L 337 de 18.12.2009, p. 37.

Or. de

Alteração 54
Christel Schaldemose

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 nem as 
medidas adoptadas a nível nacional, em 
conformidade com o direito da UE, 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 
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utilizarem o seu espectro radioeléctrico 
para efeitos de ordem e segurança 
públicas e de defesa.

Or. en

Alteração 55
Catherine Stihler

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 nem as 
medidas adoptadas a nível nacional, em 
conformidade com o direito da UE, 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.

Or. en

Alteração 56
Jürgen Creutzmann

Proposta de decisão
Artigo 2 – n.º 1 – 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 de modo 
generalizado a crescente procura na 
utilização de frequências;

Or. de
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Alteração 57
Catherine Stihler

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, 
respeitando, simultaneamente, o valor 
social, cultural e económico do espectro 
radioeléctrico;

Or. en

Alteração 58
Hans-Peter Mayer

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. Para 
tal, será decisivo o respeito dos princípios 
da flexibilidade, da utilização das 
frequências de modo eficaz e adaptado às 
necessidades, bem como da garantia de 
condições de concorrência equitativas e 
não discriminatórias e da salvaguarda das 
especificidades nacionais em matéria de 
modelos empresariais;

Or. de
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Alteração 59
Hans-Peter Mayer

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 não 
discriminatório menos oneroso possível, 
de forma a maximizar a flexibilidade e 
eficiência da utilização do espectro;

Or. de

Alteração 60
Jürgen Creutzmann

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, bem como uma 
coordenação eficiente da harmonização e 
normalização do espectro.

Or. de

Alteração 61
Hans-Peter Mayer

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 sobretudo para 
apoiar a realização dos objectivos de 
priorização em matéria de cobertura de 
banda larga e garantir a concorrência, 
designadamente através da 
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implementação, num futuro próximo, da 
Directiva “GSM”;

Or. de

Alteração 62
Catherine Stihler

Proposta de decisão
Artigo 3 – n.º 1 – 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 políticos da 
União, tendo simultaneamente em conta 
objectivos importantes de interesse geral, 
como a diversidade cultural e o 
pluralismo dos meios de comunicação 
social, bem como os interesses dos 
diferentes utilizadores do espectro 
radioeléctrico;

Or. en

Alteração 63
Cornelis de Jong, Eva-Britt Svensson

Proposta de decisão
Artigo 3 – n.º 1 – alínea d) 

Texto da Comissão Alteração

d) manter e desenvolver uma concorrência 
efectiva, em particular nos serviços de 
comunicações electrónicas, prevenindo 
(medidas ex ante) ou corrigindo (medidas
ex post) situações de acumulação excessiva 
de radiofrequências por determinados 
operadores económicos, que prejudiquem 
significativamente a concorrência;

d) manter e desenvolver uma concorrência 
efectiva, em particular nos serviços de 
comunicações electrónicas, prevenindo 
(medidas ex ante) ou corrigindo (medidas 
ex post) situações de acumulação excessiva 
de radiofrequências por determinados 
operadores económicos, que prejudiquem 
significativamente a concorrência e 
provoquem uma importante perda de 
diversidade cultural;
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Or. en

Alteração 64
Christel Schaldemose

Proposta de decisão
Artigo 3 – n.º 1 – alínea d) 

Texto da Comissão Alteração

d) manter e desenvolver uma concorrência 
efectiva, em particular nos serviços de 
comunicações electrónicas, prevenindo 
(medidas ex ante) ou corrigindo (medidas 
ex post) situações de acumulação excessiva 
de radiofrequências por determinados 
operadores económicos, que prejudiquem 
significativamente a concorrência;

d) manter e desenvolver uma concorrência 
efectiva, em particular nos serviços de 
comunicações electrónicas, prevenindo 
(medidas ex ante) ou corrigindo (medidas 
ex post) situações de acumulação excessiva 
de radiofrequências por determinados 
operadores económicos, que prejudiquem 
significativamente a concorrência e 
provoquem uma importante perda de 
diversidade cultural;

Or. en

Alteração 65
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta de decisão
Artigo 3 – n.º 1 – alínea d) 

Texto da Comissão Alteração

d) manter e desenvolver uma concorrência 
efectiva, em particular nos serviços de 
comunicações electrónicas, prevenindo 
(medidas ex ante) ou corrigindo (medidas 
ex post) situações de acumulação excessiva 
de radiofrequências por determinados 
operadores económicos, que prejudiquem 
significativamente a concorrência;

d)  manter e desenvolver uma concorrência 
efectiva, em particular nos serviços de 
comunicações electrónicas, prevenindo 
(medidas ex ante) ou corrigindo (medidas 
ex post) situações de acumulação excessiva 
de radiofrequências por determinados 
operadores económicos, que prejudiquem 
significativamente a concorrência através 
da retirada de direitos de utilização de 
frequências ou outras medidas;

Or. en
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Alteração 66
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta de decisão
Artigo 3 – n.º 1 – alínea g-A) (nova) 

Texto da Comissão Alteração

(g-A) na definição das áreas do espectro 
radioeléctrico que devem ser abertas à 
utilização sem direitos autorizados e/ou 
reservadas à investigação científica;

Or. en

Alteração 67
Jürgen Creutzmann

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).

Or. de
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Alteração 68
Jürgen Creutzmann

Proposta de decisão
Artigo 4 – n.º 3 

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros e a Comissão 
cooperam no sentido de elaborar e 
harmonizar normas aplicáveis aos 
equipamentos de radiocomunicações e aos 
terminais de telecomunicações, assim 
como aos equipamentos e redes eléctricos e 
electrónicos, quando necessário por via de 
mandatos de normalização conferidos pela 
Comissão aos organismos de normalização 
competentes.

3. Os Estados-Membros e a Comissão 
cooperam no sentido de elaborar e 
harmonizar normas aplicáveis aos 
equipamentos de radiocomunicações e aos 
terminais de telecomunicações, assim 
como aos equipamentos e redes eléctricos e 
electrónicos, quando necessário por via de 
mandatos de normalização conferidos pela 
Comissão aos organismos de normalização 
competentes. A eficiente coordenação da 
harmonização e normalização do espectro 
assume, neste contexto, particular 
importância, a fim de facultar aos 
consumidores a utilização sem restrições 
de aparelhos dependentes do espectro 
radioeléctrico em todo o mercado interno.

Or. de

Alteração 69
Christel Schaldemose

Proposta de decisão
Artigo 4 – n.º 3 

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros e a Comissão 
cooperam no sentido de elaborar e 
harmonizar normas aplicáveis aos 
equipamentos de radiocomunicações e aos 
terminais de telecomunicações, assim 
como aos equipamentos e redes eléctricos e 
electrónicos, quando necessário por via de 
mandatos de normalização conferidos pela 
Comissão aos organismos de normalização 
competentes.

3. Os Estados-Membros e a Comissão 
cooperam no sentido de elaborar e 
harmonizar normas aplicáveis aos 
equipamentos de radiocomunicações e aos 
terminais de telecomunicações, assim 
como aos equipamentos e redes eléctricos e 
electrónicos, quando necessário por via de 
mandatos de normalização conferidos pela 
Comissão aos organismos de normalização 
competentes. Há que conferir especial 
atenção às normas aplicáveis aos 
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equipamentos destinados a pessoas 
portadoras de deficiência sem, contudo, as 
privar do direito de utilizar equipamento 
não normalizado se o preferirem.

Or. en

Alteração 70
Lena Kolarska-Bobińska

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 como 
bem público.

Or. en

Alteração 71
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta de decisão
Artigo 4 – n.º 6-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

6-A. A fim de limitar as emissões 
excessivas de campos electromagnéticos e 
de aumentar a eficiência das redes de 
transmissão, os Estados-Membros
promoverão uma maior cooperação entre 
os titulares de licenças de espectro 
visando a partilha das infra-estruturas de 
transmissão, em particular nas zonas 
densamente povoadas.

Or. en
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Justificação

Hoje em dia, qualquer edifício ostenta três ou quatro antenas de redes móveis de diferentes 
operadores, as quais emitem ondas de rádio. Tal não seria necessário se se instalasse uma 
única antena pública ou partilhada que emitisse sinais claros e permitisse o acesso a todos os 
operadores que prestam serviços. Assim se reduziriam os resíduos, se aumentaria a eficiência 
e se diminuiriam os níveis de emissão a que estão expostos todos quantos vivem ou trabalham 
num determinado edifício. Tal deveria ser incentivado pelos Estados-Membros.

Alteração 72
Hans-Peter Mayer

Proposta de decisão
Artigo 4 – n.º 6-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

6-A. As medidas visadas no n.º 1 serão 
adoptadas em complemento da abertura 
da faixa de 900 MHz num futuro próximo 
e de modo a promover a concorrência, em 
consonância com a Directiva GSM 
modificada. Estas medidas serão 
adoptadas de forma não discriminatória e 
não distorcem a concorrência em 
benefício dos operadores que dominam já 
o mercado.

Or. de

Alteração 73
Lena Kolarska-Bobińska

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

Texto da Comissão Alteração

a) Os Estados-Membros podem limitar a 
parcela de espectro para a qual tenham sido 
concedidos direitos de utilização a 
qualquer operador económico ou podem 
impor condições à atribuição de tais 
direitos de utilização, tais como a 

a) Os Estados-Membros podem limitar a 
parcela de espectro para a qual tenham sido 
concedidos direitos de utilização a 
qualquer operador ou podem impor 
condições à atribuição de tais direitos de 
utilização, tais como a concessão de um 
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concessão de um acesso grossista em 
determinadas faixas de frequências ou em 
determinados grupos de faixas com 
características similares, por exemplo, nas 
faixas abaixo de 1 GHz atribuídas aos 
serviços de comunicações electrónicas;

acesso grossista em determinadas faixas de 
frequências ou em determinados grupos de 
faixas com características similares, por 
exemplo, nas faixas abaixo de 1 GHz 
atribuídas aos serviços de comunicações 
electrónicas;

Or. en

Justificação

Nem todos os operadores são económicos, como é o caso dos operadores militares ou dos 
estabelecimentos universitários.

Alteração 74
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta de decisão
Artigo 5 – n.º 2 – alínea a-A) (nova) 

Texto da Comissão Alteração

(a-A) Os Estados Membros podem 
adoptar medidas para conseguir uma
atribuição de espectro mais uniforme 
entre os operadores económicos, 
reservando espectro para novas entradas 
numa banda de frequência ou grupo de 
bandas com características semelhantes 
ou reservando espectro para a utilização 
sem licença das referidas bandas. 

Or. en

Alteração 75
Hans-Peter Mayer

Proposta de decisão
Artigo 5 – n.º 3 

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros asseguram que os 
procedimentos de autorização e selecção 

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

não originam atrasos e discriminações e 
promovem a concorrência efectiva.

Or. de

Alteração 76
Cornelis de Jong, Eva-Britt Svensson

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 e promovem a 
concorrência efectiva. A fim de combater a 
acumulação injusta de espectro por 
operadores dominantes do mercado e de 
promover maiores possibilidades de 
escolha para os consumidores, os 
Estados-Membros garantirão igualmente 
que o espectro seja atribuído de uma 
forma equitativa e equilibrada, de molde a 
permitir aos prestadores de serviços 
oferecer aos consumidores uma ampla 
gama de programas televisivos, de rádio e 
digitais caracterizados por uma grande 
diversidade cultural.

Or. en

Alteração 77
Christel Schaldemose

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 e promovem a 
concorrência efectiva. A fim de combater a 
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acumulação injusta de espectro por 
operadores dominantes do mercado e de 
promover maiores possibilidades de 
escolha para os consumidores, os 
Estados-Membros garantirão igualmente 
que o espectro seja atribuído de uma 
forma equitativa e equilibrada, de molde a 
permitir aos prestadores de serviços 
oferecer aos consumidores uma ampla 
gama de programas televisivos, de rádio e 
digitais caracterizados por uma grande 
diversidade cultural.

Or. en

Alteração 78
Tiziano Motti, Lara Comi, Matteo Salvini

Proposta de decisão
Artigo 5 – n.º 3-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

3-A. Sempre que os Estados-Membros
desejem adoptar uma das medidas a que 
se refere o n.º 2, devem fazê-lo 
exclusivamente com base nas condições 
estabelecidas no artigo 6.º da Directiva 
“Autorização” e em conformidade com os 
procedimentos de imposição ou alteração 
dessas condições previstos na 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.
________________________

1JO L 337 de 18.12.2009, p. 37.
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Or. it

Alteração 79
Jürgen Creutzmann

Proposta de decisão
Artigo 5 – n.º 3-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

3-A. Os Estados-Membros que desejem 
adoptar uma das medidas a que se refere 
o n.º 2 devem fazê-lo exclusivamente com 
base nas condições estabelecidas no artigo 
6.º da Directiva “Autorização” e em 
conformidade com os procedimentos de 
imposição ou alteração dessas condições 
previstos na 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 18.12.2009, p. 37. 37.

Or. de

Alteração 80
Eija-Riitta Korhola

Proposta de decisão
Artigo 5 – n.º 3-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

3-A. Sempre que desejem adoptar uma 
das medidas referidas no n.º 2, os 
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Estados-Membros asseguram o 
cumprimento das condições decorrentes 
da aplicação do artigo 6.º da Directiva 
“Autorização”, em conformidade com os 
procedimentos relativos à imposição ou 
variação dessas condições, estabelecidos 
na 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 18.12.2009, p. 37.

Or. en

Justificação

A presente alteração tem por objectivo adaptar o texto ao quadro regulamentar aplicável às 
telecomunicações. Em particular, não é claro se a Decisão em apreço (art. 5.º, n.º 2) propõe 
novos poderes para as autoridades nacionais de regulamentação ou se as medidas 
correctivas e as salvaguardas são as decorrentes da legislação em vigor. Em concreto, as 
autoridades nacionais de regulamentação não deveriam poder contornar o processo de 
revisão do mercado (incluindo o artigo 7.º da Directiva-Quadro) e impor obrigações de 
acesso em casos em que, anteriormente, tal não lhes era dado.

Alteração 81
Jürgen Creutzmann

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 

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

comunicações electrónicas em 
conformidade com as condições técnicas 
harmonizadas estabelecidas nos termos da 
Decisão n.º 676/2002/CE. Para os 
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 
em toda a faixa de frequências e avalia a 
possibilidade de libertar radiofrequências 
adicionais a disponibilizar para novas 
aplicações.

Or. de

Alteração 82
Cristian Silviu Buşoi

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 
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.

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 na Decisão n.° 
2010/267/UE, nos termos da Decisão 
n.º 676/2002/CE. Para os 
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.
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Or. en

Justificação

A referência à banda de 1 GHz não se justifica, porquanto é demasiado específica para este 
instrumento legal, pelo que não se encontra garantida a sua perdurabilidade, sobretudo no 
quadro das novas tecnologias. Estão a ser apresentadas novas provas no quadro das 
soluções técnicas para a disponibilização de outras novas aplicações em níveis superiores da 
banda UHF. Ao limitar o âmbito de aplicação a uma banda específica, restringe-se a 
possibilidade de desenvolvimento de novas tecnologias e aplicações em benefício dos 
consumidores. 

Alteração 83
Christel Schaldemose

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 
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.

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 
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. Em conformidade com o artigo 
9.º da Directiva 2002/21/CE, a Comissão 
acompanha, em cooperação com os 
Estados-Membros, a utilização da banda 
UHF (ou seja, do espectro entre 300 MHz 
e 3GHz) e avalia a possibilidade de libertar 
radiofrequências adicionais a disponibilizar 
para novas aplicações.

Or. en
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Alteração 84
Catherine Stihler

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 
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.

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 
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 banda até 1 de 
Janeiro de 2013. Em conformidade com o 
artigo 9.º da Directiva 2002/21/CE, a 
Comissão acompanha, em cooperação com 
os Estados-Membros, a utilização da 
banda UHF (ou seja, do espectro entre 
300 MHz e 3GHz) e avalia a possibilidade 
de libertar radiofrequências adicionais a 
disponibilizar para novas aplicações.

Or. en

Alteração 85
Constance Le Grip

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 

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 
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Decisão n.º 676/2002/CE. Para os 
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.

Decisão n.º 676/2002/CE. Para os 
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, 
em particular na faixa dos 300 MHz aos 3 
GHz, nos termos do disposto no artigo 8.º 
da presente Decisão, e avalia a 
possibilidade de libertar radiofrequências 
adicionais a disponibilizar para novas 
aplicações.

Or. fr

Alteração 86
Robert Rochefort

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 
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.

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 
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 da banda 
UHF (ou seja, do espectro entre 300 MHz 
e 3GHz) e avalia a possibilidade de libertar 
radiofrequências adicionais a disponibilizar 
para novas aplicações.
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Or. fr

Alteração 87
Bernadette Vergnaud

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 
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.

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 
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 de toda a 
faixa UHF e avalia a possibilidade de 
libertar radiofrequências adicionais a 
disponibilizar para novas aplicações.

Or. fr

Alteração 88
Jürgen Creutzmann

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 

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, eventualmente através de 
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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).

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) e serviços de 
radiodifusão terrestre.

Em particular, os Estados-Membros, em 
cooperação com a Comissão, examinam 
possíveis soluções técnicas para uma 
utilização paralela de faixas de 
frequências por utilizadores dos serviços 
de radiodifusão terrestre e de telefonia 
móvel, por forma a ter em conta as 
diferentes necessidades das aglomerações 
urbanas e das zonas escassamente 
povoadas.

Or. de

Alteração 89
Christel Schaldemose

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, 
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), nem gera perturbações 
dos serviços de radiodifusão existentes.

Or. en
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Alteração 90
Catherine Stihler

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, 
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), nem gera perturbações 
dos serviços de radiodifusão existentes.

Or. en

Alteração 91
Jürgen Creutzmann

Proposta de decisão
Artigo 6 – n.º 4-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

4-A. Os Estados Membros, em cooperação 
com a Comissão, devem adoptar as 
medidas técnicas e regulamentares 
necessárias para evitar interferências 
prejudiciais entre os utilizadores de 
serviços de comunicações móveis, de 
radiodifusão e de PMSE. Os 
Estados-Membros devem disponibilizar 
tempestivamente fundos suficientes para 
cobrir os custos de migração associados à 
libertação da faixa de espectro de 800 
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MHz e as medidas de protecção contra 
interferências.

Or. de

Alteração 92
Catherine Stihler

Proposta de decisão
Artigo 6 – n.º 4-A (novo) 

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 nocivas dos serviços de 
comunicações electrónicas que operam na 
faixa de frequência de 800 MHz com os 
serviços de radiodifusão e de PMSE 
abaixo dos 790 MHz.

Or. en

Alteração 93
Catherine Stihler

Proposta de decisão
Artigo 6.º – n.º 4-B (novo) 

Texto da Comissão Alteração

4-B. A Comissão incentiva os 
Estados-Membros a garantirem a 
disponibilidade tempestiva de fundos 
suficientes para cobrir os custos de 
migração e os custos associados às 
medidas tendentes a limitar as 
interferências com os serviços de 
radiodifusão.

Or. en
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Alteração 94
Lena Kolarska-Bobińska

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 que possibilite o acesso à Internet a 
preços semelhantes aos dos serviços 
terrestres.

6. Para assegurar que todos os cidadãos 
tenham acesso a serviços digitais 
avançados, incluindo em banda larga, em 
particular em zonas periféricas e pouco 
povoadas, os Estados-Membros e a 
Comissão asseguram a disponibilização de 
espectro suficiente para a oferta de serviços 
de satélite de acesso em banda larga que
possibilite o acesso à Internet a preços 
semelhantes aos dos serviços terrestres.

Or. en

Alteração 95
Tiziano Motti, Lara Comi, Matteo Salvini

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 
que possibilite o acesso à Internet a preços 
semelhantes aos dos serviços terrestres.

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 
possibilite o acesso à Internet.

Or. en

Justificação

Não se inscreve no âmbito de aplicação da presente Decisão que a Comissão assegure a 



PE458.837v01-00 50/55 AM\858228PT.doc

PT

disponibilização de faixas de radiofrequências para uma oferta de serviços de satélite 
harmonizados de acesso em banda larga “que possibilite o acesso à Internet a preços 
semelhantes aos dos serviços terrestres” e considera-se que o espectro da banda S 
autorizado a nível europeu em 2009 cumpra os requisitos aplicáveis aos serviços de satélite 
harmonizados de acesso em banda larga.

Alteração 96
Frank Engel

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

Texto da Comissão Alteração

-1. A fim de apoiar o desenvolvimento 
adicional de suportes audiovisuais 
inovadores e de outros serviços destinados 
aos cidadãos europeus, e tendo em conta 
os benefícios económicos e sociais de um 
mercado único digital, os 
Estados-Membros, em cooperação com a 
Comissão, asseguram a disponibilização 
de espectro suficiente para a prestação 
desses serviços via satélite e terrestres.

Or. en

Justificação

Não só a radiodifusão terrestre requer um espectro suficiente para cumprir objectivos de 
interesse geral; também as transmissões via satélite necessitam de espectro suficiente, por 
forma a ser possível fomentar e desenvolver tecnologias inovadoras que promovam serviços 
digitais avançados, incluindo novos serviços audiovisuais de alta qualidade, como a televisão 
de alta definição ou a três dimensões. Afigura-se importante aplicar uma abordagem global à 
utilização do espectro, promovendo todas as tecnologias para propiciar aos cidadãos e às 
empresas benefícios económicos e sociais, contribuindo, assim, para um Mercado único 
digital que funcione cabalmente.

Alteração 97
Christel Schaldemose

Proposta de decisão
Artigo 7 – n.º 1-A (novo) 
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Texto da Comissão Alteração

1-A. Os Estados-Membros asseguram, em 
cooperação com a Comissão, a existência 
de meios suficientes de prestação de 
serviços de radiodifusão terrestres sem 
prejuízo do princípio da neutralidade dos 
serviços.

Or. en

Justificação

Em muitas partes da Europa, são mais as pessoas que vêem televisão por cabo, fibra óptica, 
satélite ou banda larga do que as que recorrem a transmissões UHF. A migração que veio 
preterir o UHF teve início na década de 1980 e é provável que continue durante anos. 
”Meios suficientes de prestação de serviços de radiodifusão” significa que os organismos de 
radiodifusão podem confiar em que disporão de suficiente banda larga para chegar ao seu 
público, ainda que essa banda larga possa não ser sem fios. As autoridades de 
regulamentação podem, então, encontrar utilizações mais produtivas para os canais UHF 
tradicionalmente atribuídos aos operadores de radiodifusão televisiva.

Alteração 98
Eija-Riitta Korhola

Proposta de decisão
Artigo 7 – n.º 4-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

4-A. Os Estados-Membros, em 
cooperação com a Comissão, procuram 
encontrar um conjunto mínimo de faixas 
de frequências harmonizadas para os 
serviços de realização de programas e 
eventos especiais (PMSE) na União, em 
conformidade com os objectivos da União 
que visam melhorar a integração do 
mercado interno e o acesso à cultura. 
Estas faixas harmonizadas deveriam 
situar-se em frequências de 1 GHz ou
superiores.

Or. en



PE458.837v01-00 52/55 AM\858228PT.doc

PT

Justificação

Os artistas e os grupos que realizam digressões são actualmente confrontados com 
problemas decorrentes da atribuição de diferentes frequências aos microfones sem fios, não 
só nos diferentes Estados-Membros, mas também nas diferentes cidades e regiões. Os 
serviços de realização de programas e eventos especiais (PMSE) não necessitam de grandes 
zonas de cobertura, razão pela qual as frequências acima de 1GHz seriam ideais.

Alteração 99
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta de decisão
Artigo 7 – n.º 4-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

4-A. Os Estados-Membros e a Comissão 
asseguram a disponibilização do espectro 
para a identificação por radiofrequência 
(RFID) e outras tecnologias de 
comunicação sem fios no âmbito da 
“Internet das coisas” e diligenciam no 
sentido da normalização da atribuição de 
espectro à comunicação no quadro da 
“Internet das coisas” em todos os 
Estados-Membros.

Or. en

Alteração 100
Jürgen Creutzmann

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 

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 identificar 
exigências futuras para o espectro na 



AM\858228PT.doc 53/55 PE458.837v01-00

PT

GHz. União.

Or. de

Alteração 101
Tiziano Motti, Lara Comi, Matteo Salvini

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. 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 5 
GHz.

Or. en

Justificação

É necessário rever as atribuições de espectro entre, pelo menos, 400MHz e 5GHz, de molde a 
garantir a atribuição de espectro suficiente à banda larga móvel até 2020, no mínimo. As 
propostas da Comissão centram-se na faixa dos 300MHz a 3GHz, o que suscita a 
preocupação de que tal não seja suficientemente amplo para responder às necessidades 
futuras. Em particular, a própria Comissão reconhece a importância das faixas de 3,5 GHz 
na disponibilização de banda larga para todos.

Alteração 102
Jürgen Creutzmann

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 

2. O inventário mencionado no n.º 1 deve 
permitir, com base em critérios e métodos 
de análise claramente definidos e 
transparentes, a avaliação da eficiência 
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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.

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.

Or. de

Alteração 103
Catherine Stihler

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, com base em métodos 
e critérios de avaliação claramente 
definidos e transparentes. 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.

Or. en

Alteração 104
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta de decisão
Artigo 8 – n.º 3-A (novo) 
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Texto da Comissão Alteração

3-A. Sempre que possível, a Comissão 
inclui igualmente no inventário referido 
no n.º1 informações sobre a utilização do 
espectro por países terceiros parceiros que 
sejam vizinhos de um Estado-Membro e 
que possam ter um efeito directo ou 
indirecto na utilização do espectro no 
território da União.

Or. en

Alteração 105
Christel Schaldemose

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

Or. en


