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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

1. O primeiro programa da política do espectro radioeléctrico (PPER) constitui um passo 
significativo no sentido de garantir uma utilização optimizada e eficiente deste recurso 
limitado. A política do espectro ocupa um lugar proeminente na Agenda Digital para a 
Europa, uma iniciativa emblemática da Comissão, e é crucial para a realização dos 
objectivos políticos da Estratégia Europa 2020 para o crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo. O programa figura igualmente entre as 50 acções prioritárias do Acto para o 
Mercado Único.

2. O PPER visa a criação de uma indústria europeia competitiva e dinâmica para o 
fornecimento de serviços e equipamentos sem fios em banda larga. O programa destina-se a 
criar um ambiente propício ao desenvolvimento dos serviços pan-europeus.

3. A atribuição de radiofrequências, um bem público, deveria ter por objectivo garantir da 
melhor forma possível os interesses dos cidadãos europeus. Uma atribuição eficiente e 
eficaz de radiofrequências trará mais benefícios a nível social, económico e cultural,
reforçará a liberdade de escolha do consumidor, melhorará a competitividade a longo prazo 
das empresas europeias e contribuirá para a realização do mercado interno digital.

4. A utilização do espectro no âmbito dos serviços móveis em banda larga conferiu um maior 
bem-estar aos cidadãos e os dados transmitidos por redes móveis registaram um aumento 
exponencial nos últimos anos. Esta tendência confirma-se, continuando a aumentar a um 
ritmo constante o número de telefones inteligentes (smartphones), de tablets PC e de chaves 
electrónicas (dongles). Além disso, a banda larga móvel desempenha um papel cada vez 
mais importante no fornecimento de serviços e na inovação noutros domínios, como a 
saúde, a educação, a cultura e a administração pública.

5. A harmonização das frequências fará baixar os custos de implantação das redes móveis e os 
custos dos dispositivos móveis para os consumidores e reforçará a concorrência e a 
liberdade de escolha do consumidor. Além disso, reduzirá as interferências e as 
perturbações transfronteiras prejudiciais.   

6. A utilização eficiente do espectro pode contribuir significativamente para o acesso 
universal às comunicações electrónicas, em especial para os cidadãos e as empresas 
situados em zonas desfavorecidas ou remotas, como as zonas rurais ou as ilhas.

7. A harmonização do espectro e a criação de condições que permitam o desenvolvimento dos 
serviços sem fios em banda larga proporcionarão novos instrumentos e oportunidades para 
o fornecimento de conteúdo cultural. Paralelamente, é importante salvaguardar as 
oportunidades existentes para a radiodifusão terrestre. Os custos adicionais inerentes à 
limpeza das faixas de frequências devem ser compensados pelos Estados-Membros, se 
necessário.

8. O PPER deve prosseguir objectivos ambiciosos mas realistas que permitam às empresas 
europeias fazer face à concorrência no mercado global numa base mais sólida. Na ausência 
desses objectivos, a União Europeia corre o risco de ficar para trás. Além disso, a libertação 
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da faixa sem fios dos 790MHz - 862MHz (800MHz) é crucial para a consecução dos 
objectivos fixados na Agenda Digital para a Europa, tanto em termos de acesso rápido à 
Internet como em termos de redução do fosso digital. O processo de libertação deve ser 
realizado o mais rapidamente possível e o mais tardar em 2013. A administração pública 
em linha (eGovernment), incluindo a gestão electrónica dos processos de adjudicação de 
contratos públicos, deve contribuir para a implantação da banda larga em todo o território 
da UE.

9. É necessário um compromisso estratégico a longo prazo, mesmo para além de 2015. É 
importante oferecer segurança regulamentar quando estão em jogo investimentos tão 
consideráveis.

No que se refere à proposta relativa ao PPER, a relatora de parecer salienta a necessidade de:

a) Criar faixas de frequências harmonizadas a fim de promover os serviços pan-europeus, 
reduzir os encargos administrativos e reforçar o mercado interno.

b) Colocar a ênfase na libertação da faixa dos 790-862MHz para serviços de banda larga
até 2013.

c) Examinar a possibilidade de libertar frequências suplementares na “segunda sub-banda” 
abaixo dos 790 MHz a fim de fazer face ao aumento contínuo do tráfego de dados.

d) Promover as frequências utilizadas para fornecer mais capacidade, como a de 2,3 GHz.

e) Relembrar que é primordial adoptar o PPER o mais rapidamente possível. É 
fundamental uma abordagem de consenso que incida em questões-chaves e, 
essencialmente, na necessidade de obter mais frequências para os serviços móveis.

Do ponto de vista do mercado interno, os objectivos acima referidos constituem a via a seguir 
para promover o crescimento sustentável e o emprego na Europa. Historicamente, o sector das 
comunicações móveis tem sido um catalisador do desenvolmimento económico do conjunto 
da União. Por conseguinte, devemos criar um ambiente que promova o investimento, favoreça 
o crescimento e coloque a Europa numa posição de liderança no mercado mundial.

ALTERAÇÕES

A Comissão do Mercado Interno e da Protecção dos Consumidores insta a Comissão da 
Indústria, da Investigação e da Energia, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as 
seguintes alterações no seu relatório:

Alteração 1

Proposta de decisão
Considerando 1 
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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 da política do 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.

Or. en
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Alteração 2

Proposta de decisão
Considerando 2 

Texto da Comissão Alteração

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

(2) O espectro radioeléctrico representa um 
recurso crucial para vários sectores e 
serviços essenciais, tais como as 
comunicações móveis sem fios em banda 
larga e por satélite, a radiodifusão sonora e 
televisiva, os transportes e a 
radiolocalização, bem como para diversas 
aplicações, tais como alarmes, 
telecomandos, aparelhos auditivos, 
microfones e equipamentos médicos. Serve 
de suporte a serviços públicos, como os 
serviços de segurança e protecção, 
incluindo a protecção civil, e actividades 
científicas, como a meteorologia, a 
observação da Terra, a radioastronomia e a 
investigação espacial. A utilização 
eficiente do espectro radioeléctrico 
desempenha igualmente um papel no 
acesso universal às comunicações 
electrónicas, em especial para os cidadãos 
e as empresas situados em zonas 
escassamente povoadas e remotas, como 
as zonas rurais ou as ilhas. 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 3

Proposta de decisão
Considerando 3 

Texto da Comissão Alteração

(3) O planeamento estratégico e a (3) O planeamento estratégico e a 
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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.

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. A harmonização 
da utilização do espectro é igualmente 
essencial para garantir a qualidade dos 
serviços prestados pelas comunicações 
electrónicas e criar economias de escala 
que reduzam tanto o custo de implantação 
das redes móveis como o custo dos 
dispositivos móveis para os consumidores.
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.

Or. en

Alteração 4

Proposta de decisão
Considerando 4 

Texto da Comissão Alteração

(4) Este primeiro programa deverá, em 
particular, apoiar a Estratégia Europa 2020 
para o crescimento inteligente, sustentável 
e inclusivo, tendo em conta o enorme 
potencial dos serviços sem fios para 
promover a economia baseada na 
informação, desenvolver e apoiar os 

(4) Este primeiro programa deverá, em 
particular, apoiar a Estratégia Europa 2020 
para o crescimento inteligente, sustentável 
e inclusivo, tendo em conta o enorme 
potencial dos serviços sem fios para 
promover a economia baseada na 
informação, incentivar, desenvolver e 
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sectores baseados nas tecnologias da 
informação e das comunicações e reduzir o 
fosso digital. Este programa constitui ainda 
uma medida crucial para a Agenda Digital 
para a Europa4, que visa assegurar o acesso 
rápido à Internet em banda larga na futura 
economia do conhecimento, baseada em 
redes, tendo como objectivo ambicioso 
garantir uma banda larga de cobertura 
universal com débito igual ou superior a 30 
Mbps para todos os cidadãos da UE até 
2020, alcançando assim os benefícios 
económicos e sociais sustentáveis de um 
mercado único digital. O programa deverá 
ainda apoiar e promover outras políticas 
sectoriais da UE, tais como a protecção do 
ambiente e a inclusão económica e social 
para todos os cidadãos da União. Dada a 
importância das aplicações sem fios para a 
inovação, este programa representa 
também uma iniciativa importante no apoio 
às políticas de inovação da UE.

apoiar os sectores baseados nas tecnologias 
da informação e das comunicações como o 
comércio em linha e reduzir o fosso 
digital. Este programa constitui ainda uma 
medida crucial para a Agenda Digital para 
a Europa4, que visa assegurar o acesso 
rápido à Internet em banda larga na futura 
economia do conhecimento, baseada em 
redes, tendo como objectivo ambicioso 
garantir uma banda larga de cobertura 
universal com débito igual ou superior a 30 
Mbps para todos os cidadãos da UE até 
2020, alcançando assim os benefícios 
económicos e sociais sustentáveis de um 
mercado único digital. Em particular,
promove o desenvolvimento de novos 
mercados e serviços para as PME e a 
criação de novos empregos. Incentiva 
igualmente a concorrência e permite que 
os consumidores beneficiem de uma 
maior liberdade de escolha e de melhores 
preços dos bens e serviços. A 
administração pública em linha 
(eGovernment), incluindo a gestão 
electrónica dos processos de adjudicação 
de contratos públicos, deve contribuir 
para a implantação da banda larga. O 
programa deverá ainda apoiar e promover 
outras políticas sectoriais da UE, tais como 
a protecção do ambiente e a inclusão 
económica e social para todos os cidadãos 
da União. Dada a importância das 
aplicações sem fios para a inovação, este 
programa representa também uma 
iniciativa importante no apoio às políticas 
de inovação da UE.

Or. en

Alteração 5

Proposta de decisão
Considerando 10 
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Texto da Comissão Alteração

(10) A utilização optimizada e eficiente do 
espectro exige uma monitorização contínua 
das evoluções, assim como informações 
transparentes actualizadas sobre a 
utilização do espectro em toda a União. 
Embora a Decisão 2007/344/CE da 
Comissão, relativa à disponibilização 
harmonizada de informações sobre a 
utilização do espectro na Comunidade exija 
que os Estados-Membros publiquem 
informações sobre a utilização dos direitos 
de utilização, é necessário estabelecer ao 
nível da União Europeia um inventário 
detalhado da utilização do espectro e criar 
uma metodologia eficaz de análise e 
avaliação para melhorar a eficiência da 
utilização do espectro e dos equipamentos 
radioeléctricos, em particular nas faixas 
entre 300 MHz e 3 GHz. Tal facilitaria a 
identificação das tecnologias e utilizações 
ineficientes nos sectores comercial e 
público, assim como o não-aproveitamento 
das radiofrequências atribuídas e das 
possibilidades de partilha, e permitiria 
avaliar as necessidades dos consumidores e 
das empresas no futuro.

(10) A utilização optimizada e eficiente do 
espectro exige uma monitorização contínua 
das evoluções, assim como informações 
transparentes actualizadas sobre a 
utilização do espectro em toda a União. 
Embora a Decisão 2007/344/CE da 
Comissão, relativa à disponibilização 
harmonizada de informações sobre a 
utilização do espectro na Comunidade exija 
que os Estados-Membros publiquem 
informações sobre a utilização dos direitos 
de utilização, é necessário estabelecer ao 
nível da União Europeia um inventário 
detalhado da utilização do espectro e criar 
uma metodologia eficaz de análise e 
avaliação para melhorar a eficiência da 
utilização do espectro e dos equipamentos 
radioeléctricos, em particular nas faixas 
entre 300 MHz e 6 GHz. Tal facilitaria a 
identificação das tecnologias e utilizações 
ineficientes nos sectores comercial e 
público, assim como o não-aproveitamento 
das radiofrequências atribuídas e das 
possibilidades de partilha, e permitiria 
avaliar as necessidades dos consumidores e 
das empresas no futuro. Além disso, o 
inventário deve incluir igualmente um 
relatório sobre as medidas tomadas pelos 
Estados-Membros a fim de implementar 
as decisões tomadas a nível da UE no 
tocante à harmonização e à utilização de 
faixas de frequências específicas.

Or. en

Alteração 6

Proposta de decisão
Considerando 13 

Texto da Comissão Alteração

(13) A faixa de 800 MHz é indicada para a (13) A faixa de 800 MHz é indicada para a 
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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.

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, será estudada a 
disponibilização de uma faixa adicional 
abaixo dos 790 MHz para a utilização de 
serviços móveis.

Or. en

Alteração 7

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 

(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 
nos prazos de concessão de direitos e na 
duração dos direitos de utilização.
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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.

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

Alteração 8

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 a crescente 
procura na utilização de frequências, a fim 
de melhorar a qualidade dos serviços e 
assegurar o acesso universal às 
comunicações electrónicas de forma a 
superar as diferenças geográficas actuais;

Or. en

Alteração 9

Proposta de decisão
Artigo 2 – n.° 1 – alínea c) 

Texto da Comissão Alteração

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

c) aplicar o sistema de autorização mais 
adequado e menos oneroso possível, a fim 
de maximizar a flexibilidade e eficiência 
da utilização do espectro;
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Or. en

Alteração 10

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 e promover o desenvolvimento das 
actividades económicas baseadas nas 
comunicações electrónicas, como o 
comércio em linha, em zonas que não 
dispõem actualmente de ligações em 
banda larga;

Or. en

Alteração 11

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).
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Or. en

Alteração 12

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. Deve ser conferida especial 
atenção às normas aplicáveis aos 
equipamentos destinados a pessoas 
deficientes.

Or. en

Alteração 13

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

Texto da Comissão Alteração

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

2. A fim de dar cumprimento às obrigações 
previstas no n.º 1 e, em particular, 
assegurar que a concorrência não é 
distorcida por qualquer acumulação, 
transferência ou modificação de direitos de 
utilização de radiofrequências, os Estados-
Membros devem, no âmbito da atribuição 
de radiofrequências, examinar 
cuidadosamente se a atribuição prevista, 
tendo em conta as radiofrequências 
atribuídas aos operadores móveis 
concorrentes no seu território, é 
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susceptível de reduzir ou distorcer a 
concorrência nos mercados de 
comunicações móveis em causa. Sempre 
que a atribuição de radiofrequências 
prevista, tendo em conta as 
radiofrequências atribuídas, possa 
resultar numa redução ou distorção da 
concorrência, os Estados-Membros devem 
contornar essa situação mediante a 
adopção de pelo menos uma das seguintes 
medidas, sem prejuízo da aplicação das 
regras da concorrência:

Or. en

Alteração 14

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, 
em cooperação com os Estados-Membros, 
toma medidas para promover um segundo 
dividendo digital (698-790MHz) e 
examinar a possibilidade de uma 
convergência a mais longo prazo dos 
serviços na faixa dos 470-698 MHz. É 
igualmente necessário prever novas faixas 
de frequências, como a faixa de 2,3 GHz, 
para os serviços móveis, nomeadamente 
através do aumento da sua capacidade.
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Or. en

Alteração 15

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; 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).

Or. en

Alteração 16

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

Texto da Comissão Alteração

-1. Os Estados-Membros, em cooperação 
com a Comissão, asseguram a 
disponibilização de espectro suficiente
para os serviços de radiodifusão terrestre.

Or. en

Alteração 17

Proposta de decisão
Artigo 7 – n.º 3 
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Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 18

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 
para melhorar a integração do mercado 
interno e o acesso à cultura.

Or. en

Alteração 19

Proposta de decisão
Artigo 8 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão, assistida pelos Estados-
Membros, que fornecerão todas as 

1. A Comissão, assistida pelos Estados-
Membros, que fornecerão todas as 
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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.

informações apropriadas sobre a utilização 
do espectro, criará um inventário da actual 
utilização do espectro e das possíveis 
necessidades futuras de faixas de 
frequências harmonizadas na União.
Numa fase inicial, esse inventário 
incluirá frequências na faixa dos 
300 MHz aos 6 GHz. O inventário deve 
incluir igualmente um relatório sobre as 
medidas tomadas pelos Estados-Membros 
a fim de implementar as decisões tomadas 
a nível da UE no tocante à harmonização 
e à utilização de faixas de frequências 
específicas.

Or. en

Alteração 20

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. Deve ter em conta as 
futuras necessidades de espectro com base 
nas exigências dos consumidores, 
empresas e operadores, assim como a 
possibilidade de satisfazer essas 
necessidades.

Or. en

Alteração 21

Proposta de decisão
Artigo 9 – n.º 4 
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Texto da Comissão Alteração

4. A União presta, sempre que lhe seja 
solicitado, apoio político e técnico aos 
Estados-Membros nas suas negociações 
bilaterais com os seus países vizinhos não 
pertencentes à UE, incluindo os países 
candidatos e os países em vias de adesão, 
no sentido de resolver questões de 
coordenação do espectro que impeçam os 
Estados-Membros de cumprirem as suas 
obrigações nos termos da legislação da UE 
em matéria de política e gestão do 
espectro. A União apoia também os 
esforços envidados por países terceiros 
para assegurar uma gestão do espectro 
compatível com a da União, a fim de 
salvaguardar os objectivos da política do 
espectro da UE.

4. A União presta apoio político e técnico 
aos Estados-Membros nas suas 
negociações bilaterais e multilaterais com 
os seus países vizinhos não pertencentes à 
UE, incluindo os países candidatos e os 
países em vias de adesão, no sentido de 
resolver questões de coordenação do 
espectro que impeçam os Estados-
Membros de cumprirem as suas obrigações 
nos termos da legislação da UE em matéria 
de política e gestão do espectro. A União 
apoia também os esforços envidados por 
países terceiros para assegurar uma gestão 
do espectro compatível com a da União, a 
fim de salvaguardar os objectivos da 
política do espectro da UE.

Or. en


