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Alteração 53
Hella Ranner

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 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.
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Or. en

Alteração 54
Sabine Verheyen, Herbert Reul

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 

(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.
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segurança públicas e de defesa.

Or. en

Alteração 55
Petra Kammerevert

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 

(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.
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organizarem e utilizarem o seu espectro 
radioeléctrico para efeitos de ordem e 
segurança públicas e de defesa.

Or. de

Alteração 56
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 57
Petra Kammerevert

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, 

(2) O espectro radioeléctrico constitui um 
bem público dotado de um importante 
valor societal, cultural, social e 
económico. 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 
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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.

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. de

Alteração 58
Hella Ranner

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 constitui um 
bem público dotado de um importante 
valor societal, cultural, social e 
económico. 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 
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técnico.

Or. de

Alteração 59
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 
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 público 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.

Or. en

Alteração 60
Jens Rohde, Philippe Lamberts

Proposta de decisão
Considerando 3 
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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. 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 sem fios como o custo dos 
dispositivos sem fios 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 61
Paul Rübig

Proposta de decisão
Considerando 3 

Texto da Comissão Alteração

(3) O planeamento estratégico e a 
harmonização da utilização do espectro 

(3) O planeamento estratégico e a 
harmonização da utilização do espectro 
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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.

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. É absolutamente imperativo 
evitar que os actuais titulares de direitos 
provoquem um atraso das reformas 
necessárias.

Or. en

Alteração 62
Ioan Enciu

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 

(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 
e criação de emprego, o que contribuirá
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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.

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.

Or. en

Alteração 63
Jens Rohde, Fiona Hall

Proposta de decisão
Considerando 3-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(3-A) Este primeiro programa deve 
promover a concorrência, introduzir 
condições equitativas pan-europeias e 
estabelecer uma base para um verdadeiro 
mercado digital único; a fim de garantir o
pleno potencial e os benefícios para os 
consumidores deste programa de espectro 
de radiofrequências, assim como o 
mercado único, o programa deve ser 
complementado com futuras novas 
propostas que permitam o 
desenvolvimento da economia em linha 
como, por exemplo, a protecção de dados 
e um sistema europeu de licenças para os 
conteúdos em linha;

Or. en
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Alteração 64
Giles Chichester

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 
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 Europa, 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.

(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 
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 Europa, 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. Fornecer os débitos e 
capacidade mais elevados possíveis em 
banda larga, assegurando não menos de 
30 Mbps para todos até 2020, com pelo 
menos metade dos lares europeus com 
acesso a banda larga com débito de pelo 
menos 100 Mbps, é importante para 
apoiar o crescimento económico e a 
competitividade global, 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. Para além disso, a 
radiodifusão terrestre (digital) continua a 
ser a plataforma de distribuição mais 
importante e preferida, tanto para a 
televisão comercial como para a televisão 
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gratuita de serviço público (cerca de 60% 
dos lares europeus recebem o seu sinal 
principal de televisão através da 
radiodifusão terrestre) e, em muitos 
países, é complementada com importantes 
ofertas de televisão de acesso pago. Por 
esta razão, a Comissão e os 
Estados-Membros, ao formularem o 
PPER, devem ter em conta os benefícios 
tecnológicos, económicos e sociais únicos 
da radiodifusão terrestre. A radiodifusão 
terrestre sustenta a pluralidade dos meios 
de comunicação social e representa uma 
força de interesse público. Actualmente, 
constitui o principal garante do acesso 
universal à televisão, a um custo mínimo, 
na Europa, está à disposição de todos os 
consumidores europeus em toda a Europa 
e representa a escolha dos consumidores. 
A procura de programas de televisão 
lineares tem vindo a aumentar em vez de 
diminuir. Os hábitos audiovisuais de 
muitos cidadãos europeus não se 
alteraram e a grande maioria das 
emissões é transmitida através da 
televisão linear. Além disso, nos últimos 
anos, os consumidores investiram 
consideravelmente em equipamento de 
televisão terrestre digital.

Or. en

Alteração 65
Jan Březina, Alajos Mészáros

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 

(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 
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informação, desenvolver e apoiar os 
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 Europa, 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.

informação, desenvolver e apoiar os 
sectores baseados nas tecnologias da 
informação e das comunicações e reduzir o 
fosso digital. A explosão de serviços de 
meios audiovisuais em particular tem 
impulsionado a procura de velocidade e 
cobertura. Este programa constitui ainda 
uma medida crucial para a Agenda Digital 
para a Europa, 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. Fornecer os débitos e 
capacidade mais elevados possíveis em 
banda larga, assegurando nunca menos 
de 30 Mbps para todos até 2020, com pelo 
menos metade dos lares europeus com 
acesso a banda larga com um débito de 
pelo menos 100 Mbps, é importante para 
apoiar o crescimento económico e a 
competitividade global, conseguindo assim 
os benefícios económicos e sociais 
sustentáveis de um mercado digital único. 
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 66
Hella Ranner

Proposta de decisão
Considerando 5 

Texto da Comissão Alteração

(5) O primeiro programa deverá especificar 
princípios de orientação e objectivos para 

(5) O primeiro programa deverá especificar 
princípios de orientação e objectivos para 
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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.

os Estados-Membros e as instituições da 
União até 2015, assim como estabelecer 
iniciativas específicas para a sua aplicação.
A gestão do espectro é matéria de 
competência nacional. Deverá ser exercida 
em conformidade com a legislação da UE 
em vigor e permitir a aplicação de medidas 
que visem concretizar uma política do 
espectro radioeléctrico à escala da UE.
Nos termos do n.° 1 do artigo 8.º-A da 
Directiva-Quadro, os Estados-Membros 
só cooperam entre si e com a Comissão no 
planeamento estratégico, na coordenação 
e na harmonização da utilização do 
espectro radioeléctrico.

Or. de

Alteração 67
Petra Kammerevert

Proposta de decisão
Considerando 5 

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de
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Alteração 68
Jens Rohde

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 
estabelecer princípios 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.

Or. en

Alteração 69
Petra Kammerevert

Proposta de decisão
Considerando 6 

Texto da Comissão Alteração

(6) O programa deverá ainda ter em conta a 
Decisão n.º 676/2002/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 7 de Março de 
2002, relativa a um quadro regulamentar 
para a política do espectro de 
radiofrequências na Comunidade Europeia
(Decisão Espectro Radioeléctrico) e os 
pareceres técnicos da Conferência 
Europeia das Administrações dos Correios 
e Telecomunicações (CEPT), de modo a 
que as políticas da UE que assentem no 
espectro e que tenham sido aprovadas pelo 
Parlamento e pelo Conselho possam ser 

(6) O programa deverá ainda ter em conta a 
Decisão n.º 676/2002/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 7 de Março de 
2002, relativa a um quadro regulamentar 
para a política do espectro de 
radiofrequências na Comunidade Europeia
(Decisão Espectro Radioeléctrico) e os 
pareceres técnicos da Conferência 
Europeia das Administrações dos Correios 
e Telecomunicações (CEPT). As políticas 
da UE que assentem no espectro e que 
tenham sido aprovadas pelo Parlamento e 
pelo Conselho podem ser aplicadas através 
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aplicadas através de medidas técnicas de 
execução, tendo em conta que tais 
medidas podem ser adoptadas sempre que 
for necessário pôr em prática políticas da 
União já em vigor.

de disposições técnicas de execução. Tais 
disposições devem basear-se nas 
orientações e nos objectivos da política do 
espectro da UE estabelecidos no artigo 
8.º-A da Directiva-Quadro.

Or. de

Alteração 70
Hella Ranner

Proposta de decisão
Considerando 6 

Texto da Comissão Alteração

(6) O programa deverá ainda ter em conta a 
Decisão n.º 676/2002/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 7 de Março de 
2002, relativa a um quadro regulamentar 
para a política do espectro de 
radiofrequências na Comunidade Europeia
(Decisão Espectro Radioeléctrico) e os 
pareceres técnicos da Conferência 
Europeia das Administrações dos Correios 
e Telecomunicações (CEPT), de modo a 
que as políticas da UE que assentem no 
espectro e que tenham sido aprovadas pelo 
Parlamento e pelo Conselho possam ser 
aplicadas através de medidas técnicas de 
execução, tendo em conta que tais 
medidas podem ser adoptadas sempre que 
for necessário pôr em prática políticas da 
União já em vigor.

(6) O programa deverá ainda ter em conta a 
Decisão n.º 676/2002/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 7 de Março de 
2002, relativa a um quadro regulamentar 
para a política do espectro de 
radiofrequências na Comunidade Europeia
(Decisão Espectro Radioeléctrico) e os 
pareceres técnicos da Conferência 
Europeia das Administrações dos Correios 
e Telecomunicações (CEPT). As políticas 
da UE que assentem no espectro e que 
tenham sido aprovadas pelo Parlamento e 
pelo Conselho podem ser aplicadas através 
de disposições técnicas de execução. Tais 
disposições devem basear-se nas 
orientações e nos objectivos da política do 
espectro da UE estabelecidos no artigo 
8.º-A da Directiva-Quadro.

Or. de

Alteração 71
Hella Ranner

Proposta de decisão
Considerando 7 
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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, poderá ser necessário que a 
Comissão e os Estados-Membros 
introduzam medidas que facilitem a 
coexistência entre serviços e dispositivos 
novos e actuais, em benefício dos 
utilizadores finais e dos consumidores. 
Tais medidas podem incluir, por exemplo, 
o estabelecimento de diálogos entre as 
partes interessadas a fim de garantir a 
optimização da experiência dos 
utilizadores finais, a criação de 
mecanismos de compensação para cobrir 
os custos de migração e da co-existência e 
a organização de campanhas de 
sensibilização dos consumidores.

Or. en

Alteração 72
Catherine Trautmann

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 

(7) Para assegurar a utilização óptima e
produtiva 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 identificando melhores 
práticas e encorajando a partilha da 
informação, bem como 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 e as mais 
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desenvolvimento de outros serviços. adequadas de acordo com o artigo 5.º da 
Directiva 2002/20/CE.

Or. en

Alteração 73
Jean-Pierre Audy

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 e 
produtiva do espectro, poderá ser 
necessário criar soluções de autorização 
inovadoras, tais como o uso colectivo de 
radiofrequências, as autorizações gerais, os 
leilões ou a partilha de infra-estruturas. A 
aplicação destes princípios na União 
Europeia poderá ser facilitada 
identificando melhores práticas e 
encorajando a partilha da informação, 
bem como 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. fr

Alteração 74
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta de decisão
Considerando 7 

Texto da Comissão Alteração

(7) Para assegurar a utilização óptima do (7) Para assegurar a utilização óptima do 



PE460.615v01-00 20/102 AM\858840PT.doc

PT

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.

espectro enquanto 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 75
Catherine Trautmann

Proposta de decisão
Considerando 7-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(7-A) Embora se encontrem ainda numa 
fase incipiente, as "tecnologias 
cognitivas" poderiam ser já mais 
exploradas, e até mesmo aplicadas através 
de informação "geo-localizada" da 
utilização do espectro, a qual, em 
condições ideais, poderia ser cartografada 
no inventário.

Or. en

Alteração 76
Patrizia Toia

Proposta de decisão
Considerando 7-A (novo) 
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Texto da Comissão Alteração

(7-A) A fim de garantir a melhor 
utilização possível do espectro de 
radiofrequências também no atinente à 
produção, cumpre recorrer a mecanismos 
de concurso público susceptíveis de gerar 
receitas para o erário público e de 
encorajar uma atribuição dos espectros de 
radiofrequência justa e transparente. 

Or. it

Alteração 77
Hella Ranner

Proposta de decisão
Considerando 8 

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de
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Alteração 78
Petra Kammerevert

Proposta de decisão
Considerando 8 

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Alteração 79
Hermann Winkler

Proposta de decisão
Considerando 8 

Texto da Comissão Alteração

(8) O comércio de direitos espectrais, 
combinado com condições de utilização 
flexíveis, deverá favorecer 
substancialmente o crescimento 

(8) O comércio de direitos espectrais, 
combinado com condições de utilização 
flexíveis, deverá favorecer 
substancialmente o crescimento 
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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.

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. Além disso, com 
vista a atingir os objectivos da "Agenda 
Digital para a Europa", parte das receitas 
dos leilões de direitos espectrais 
("dividendo digital") deve ser usada para 
acelerar a expansão da cobertura de 
banda larga.

Or. de

Alteração 80
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta de decisão
Considerando 8 

Texto da Comissão Alteração

(8) O comércio de direitos espectrais, 
combinado com condições de utilização 
flexíveis, deverá favorecer 
substancialmente o crescimento 
económico. Assim, as radiofrequências 
para as quais já tenha sido aprovada uma 
utilização flexível pela legislação da União 
deverão tornar-se imediatamente 
comercializáveis em conformidade com a 
Directiva-Quadro. Além disso, a aplicação
de princípios comuns para o formato e 
conteúdo destes direitos comercializáveis, 

(8) O comércio de direitos espectrais, 
combinado com condições de utilização 
flexíveis, deverá favorecer 
substancialmente o crescimento 
económico. Assim, as radiofrequências 
para as quais já tenha sido aprovada uma 
utilização flexível pela legislação da União 
deverão tornar-se imediatamente 
comercializáveis em conformidade com a 
Directiva-Quadro. Além disso, a aplicação 
de princípios comuns para o formato e 
conteúdo destes direitos comercializáveis, 
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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.

de medidas comuns destinadas a evitar a 
acumulação de radiofrequências 
susceptíveis de criar posições dominantes e 
impedir indevidamente a utilização de 
radiofrequências adquiridas e 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 81
Paul Rübig

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 
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 

(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. 
Por conseguinte, as condições de 
atribuição deverão garantir uma 
concorrência leal a fim de assegurar as 
comunicações de banda larga nas regiões, 
sem impedir o acesso ao mercado de 
novas entradas. Além disso, as novas 
tecnologias não devem ser alvo de 
discriminação apenas pelo facto de 
estarem disponíveis no mercado mais 
tarde. O acesso limitado ao espectro, nos 
casos em que o espectro disponível se torna 
insuficiente, pode criar barreiras à entrada 
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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»).

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. en

Alteração 82
Gunnar Hökmark

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 

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

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

Or. en



AM\858840PT.doc 27/102 PE460.615v01-00

PT

Alteração 83
Giles Chichester

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 
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, 

(9) Tal como sublinhado na Agenda Digital 
para a Europa, a banda larga sem fios é um 
meio importante para dinamizar a 
concorrência e condições equitativas pan-
europeias, 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 
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 
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da Directiva 2002/20/CE (Directiva 
«Autorização») e ao artigo 1.º, n.º 2, da 
Directiva 87/372/CEE (Directiva «GSM»).

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»).
Os Estados-Membros adoptarão 
igualmente 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.

Or. en

Alteração 84
Jens Rohde, Fiona Hall

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 
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 

(9) Tal como sublinhado na Agenda Digital 
para a Europa, a banda larga sem fios é um 
meio importante para dinamizar a 
concorrência e condições equitativas pan-
europeias, 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 
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 
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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»).

espectro podem ter repercussões na 
situação actual da concorrência. Assim, os 
Estados-Membros deverão proceder a uma 
análise dos efeitos da concorrência antes 
de novas atribuições de espectro e 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. en

Alteração 85
Philippe Lamberts em nome do Grupo Verts/ALE

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 e condições equitativas pan-
europeias, 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 
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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»).

vantagens competitivas indevidamente. O 
acesso limitado ao espectro, nos casos em 
que o espectro disponível se torna 
insuficiente, pode criar barreiras à entrada 
de novos serviços ou aplicações e 
comprometer a inovação e concorrência. A 
aquisição de novos direitos de utilização, 
inclusive através do comércio de espectro 
ou de outras formas de transacção entre 
utilizadores, e a introdução de novos 
critérios flexíveis para a utilização do 
espectro podem ter repercussões na 
situação actual da concorrência. Assim, os 
Estados-Membros deverão adoptar 
medidas regulatórias ex ante ou ex post 
(nomeadamente acções no sentido de 
alterar o actual regime de direitos, proibir 
determinadas aquisições de direitos 
espectrais, impor condições que previnam 
o açambarcamento de espectro e favoreçam 
a sua utilização eficiente, semelhantes às 
previstas no artigo 9.º, n.º 7, da Directiva-
Quadro, limitar a quantidade de 
radiofrequências atribuídas a cada operador 
ou evitar a acumulação excessiva de 
radiofrequências) para evitar distorções da 
concorrência, em consonância com os 
princípios subjacentes ao artigo 5.º, n.º 6, 
da Directiva 2002/20/CE (Directiva 
«Autorização») e ao artigo 1.º, n.º 2, da 
Directiva 87/372/CEE (Directiva «GSM»).

Or. en

Alteração 86
Jens Rohde, Fiona Hall, Philippe Lamberts

Proposta de decisão
Considerando 10 

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 

(10) A utilização optimizada e eficiente do 
espectro exige uma monitorização contínua 
das evoluções, assim como informações 
transparentes actualizadas sobre a 
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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.

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 sua 
eficiência, seguindo uma metodologia
comum 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. O inventário deve 
ser suficientemente preciso de forma a 
permitir 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.

Or. en

Alteração 87
Pilar del Castillo Vera

Proposta de decisão
Considerando 10 

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 

(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 
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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.

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. Para além disso, 
tendo em conta o aumento constante do 
número de aplicações que utilizam uma 
transmissão de dados sem fios, os 
Estados-Membros devem promover a 
utilização eficiente do espectro para as 
aplicações dos utilizadores.

Or. en

Alteração 88
Philippe Lamberts em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de decisão
Considerando 10 

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 

(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 
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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.

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.

Or. en

Alteração 89
Henri Weber

Proposta de decisão
Considerando 10 

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 

(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 
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possibilidades de partilha, e permitiria 
avaliar as necessidades dos consumidores e 
das empresas no futuro.

possibilidades de partilha, e permitiria 
avaliar as necessidades dos consumidores e 
das empresas no futuro.

Or. fr

Alteração 90

Jens Rohde
Philippe Lamberts em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de decisão
Considerando 10 

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.

Or. en
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Alteração 91
Patrizia Toia

Proposta de decisão
Considerando 10-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(10-A) A utilização eficiente e coordenada 
do espectro radioeléctrico e a gestão 
equitativa e transparente da atribuição 
das frequências deverão permitir a todos 
os operadores dos media e das 
telecomunicações assegurar o pluralismo 
das comunicações, aumentar a produção 
de conteúdos e melhorar a qualidade dos 
serviços fornecidos aos utilizadores, 
encorajando todos os actores a melhorar 
a tecnologia e a oferecer melhores 
produtos a preços acessíveis. 

Or. it

Alteração 92
Catherine Trautmann

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 

(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 
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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.

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 à 
actual e futura utilização do espectro.
Além disso, os custos directos da 
resolução de problemas de interferência e 
os custos da migração com vista a 
permitir o dividendo digital, não devem 
ser suportados nem pela indústria da 
radiodifusão nem pelos cidadãos da UE, 
devendo antes ser compensados de forma 
adequada.

Or. en

Alteração 93
Hella Ranner

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 

(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, bem como da futura 
normalização da UE aplicável aos 
equipamentos e redes não radioeléctricos, 
é fundamental para garantir a utilização 
eficiente do espectro e deverá facilitar a 
coexistência entre os dispositivos 
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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.

existentes e os novos dispositivos. As 
futuras 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, nomeadamente o reforço dos 
níveis de imunidade dos receptores e a 
fixação de níveis de potência adequados 
para os novos equipamentos de rádio.

Or. en

Alteração 94
Giles Chichester

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 

(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 
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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.

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, a fim de evitar interferências 
ou perturbações nocivas aos actuais e 
futuros utilizadores do espectro.

Or. en

Alteração 95
Patrizia Toia

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 

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

Or. en

Alteração 96
Henri Weber

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. fr
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Alteração 97
Sabine Verheyen, Herbert Reul

Proposta de decisão
Considerando 11-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

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

Or. de

Alteração 98
Catherine Trautmann

Proposta de decisão
Considerando 12-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(12-A) De acordo com múltiplos estudos 
convergentes, o tráfego de dados móveis 
está a aumentar rapidamente e duplica 
todos os anos. A este ritmo, que é provável 
continuar nos próximos anos, o tráfego de 
dados móveis terá aumentado perto de 40 
vezes entre 2009 e 2014. Para gerir este 
crescimento exponencial, será necessário 
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um determinado número de acções dos 
reguladores e intervenientes do mercado, 
incluindo um aumento generalizado da 
eficiência do espectro, atribuições de 
espectro mais harmonizadas para banda 
larga sem fios e a retirada de tráfego das 
outras redes através de dispositivos de 
dupla utilização.

Or. en

Alteração 99
Patrizia Toia

Proposta de decisão
Considerando 12-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(12-A) Será conveniente aumentar a 
flexibilidade na utilização das 
frequências, a fim de favorecer a 
inovação e a promoção das ligações de 
débito muito elevado que permitam às 
empresas reduzir os custos e aumentar a 
competitividade, possibilitando a criação 
de novos serviços interactivos online, por 
exemplo nos domínios da educação e da 
saúde e dos serviços de interesse geral.

Or. it

Alteração 100
Arturs Krišjānis Kariņš

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 

Suprimido
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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.

Or. en

Alteração 101
Jan Březina, Alajos Mészáros

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 

(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. 
Considerando a capacidade da faixa de 800 
MHz para transmitir em zonas mais 
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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.

amplas, as obrigações de cobertura 
atingidas através dos princípios da 
neutralidade técnica e de serviço deverão 
ser associadas aos direitos. Uma maior 
harmonização do espectro na banda de 
1.5 GHz (1452-1492 MHz), já partilhada 
entre a utilização por satélite e a 
utilização terrestre, e a libertação da 
banda 2.3 GHz (2300-2400 MHz) para 
satisfazer a procura crescente de serviços 
móveis de banda larga deveriam garantir 
condições equitativas para diferentes 
soluções tecnológicas e apoiar o 
aparecimento de operadores pan-
europeus na União. Atribuições 
adicionais de espectro de serviço móvel, 
tais como a banda 700 MHz (694-790 
MHz), devem ser avaliadas dependendo 
dos requisitos futuros de capacidade para 
serviços de banda larga sem fios e TV 
terrestre.

Or. en

Alteração 102
Jens Rohde, Philippe Lamberts

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. 
Considerando a capacidade da faixa de 800 
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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.

MHz para transmitir em zonas mais 
amplas, poderiam ser associadas aos 
direitos obrigações de cobertura, se 
necessário e em conformidade com os 
princípios da neutralidade tecnológica e 
dos serviços. Deve ser libertado um 
espectro adicional para serviços de banda 
larga sem fios e outros serviços novos na 
banda de 1,5 MHz (1452-1492 MHz), na 
banda de 2.3 GHz (2300-2400 MHz) e na 
banda de 3.4-3.8GHz para satisfazer o 
aumento da procura de novos serviços 
móveis. É conveniente prever também 
atribuições inferiores a 790 MHz para os 
serviços móveis até 2015, após uma 
avaliação mais exaustiva do aumento da 
procura e das necessidades de capacidade.

Or. en

Alteração 103
Gunnar Hökmark

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 

(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. 
Considerando a capacidade da banda de 
800 MHz para transmitir em zonas mais 
amplas, as obrigações de cobertura 
atingidas através dos princípios da 
neutralidade técnica e de serviço deverão 
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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.

ser associadas aos direitos. Deve ser 
libertado um espectro adicional para 
serviços de banda larga sem fios na banda 
de 1,5 GHz (1452-1492 MHz) e na banda 
de 2.3 GHz (2300-2400 MHz) para 
satisfazer o aumento da procura de 
tráfego móvel. Atribuições adicionais de 
espectro de serviço móvel, tais como a 
banda 700 MHz (694-790 MHz), devem 
ser avaliadas dependendo dos requisitos 
futuros de capacidade para serviços de 
banda larga sem fios e TV terrestre.

Or. en

Alteração 104
Hella Ranner

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 da melhor forma 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. 
Considerando a capacidade da faixa de 800 
MHz para transmitir em zonas mais 
amplas, deverão ser associadas aos direitos 
obrigações de cobertura. A utilização 
eficiente da banda de 900 MHz e a 
libertação da banda 2.3 GHz (2300-2400 
MHz) para os serviços móveis contribuirá 
para satisfazer o aumento da procura de 
tráfego móvel.
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Or. en

Alteração 105
Sabine Verheyen, Herbert Reul

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. Considerando a capacidade 
da faixa de 800 MHz para transmitir em 
zonas mais amplas, deverão ser associadas 
aos direitos obrigações de cobertura. A 
utilização eficiente da banda de 900 MHz 
e a libertação da banda 2.3 GHz (2300-
2400 MHz) para os serviços móveis 
contribuirá para satisfazer o aumento da 
procura de tráfego móvel.

Or. en

Alteração 106
Angelika Niebler

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.
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 107
Hermann Winkler

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 

(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.
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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.

Neste contexto, uma pronta 
implementação preveniria problemas 
técnicos, nomeadamente em regiões que 
tenham fronteira com um ou vários 
Estados-Membros. 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.

Or. de

Alteração 108
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Paul Rübig

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 

(13) A par da abertura oportuna e pró-
concorrencial da faixa de 900 MHz, em 
conformidade com a Directiva 
2009/114/CE (Directiva "GSM" revista), 
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 
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direitos obrigações de cobertura. 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 109
Silvana Koch-Mehrin

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 par da abertura oportuna e pró-
concorrencial da faixa de 900 MHz, em 
conformidade com a Directiva "GSM" 
revista, 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.

Or. en
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Alteração 110
Matthias Groote

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) Em conformidade com a directiva 
alterada relativa à telefonia móvel, a faixa 
de 900 MHz deverá ser libertada num 
futuro próximo. Além disso, 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.

Or. de

Alteração 111
Petra Kammerevert

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, por 
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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.

exemplo, 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. 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 112
Teresa Riera Madurell

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 

(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. 
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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.

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 113
Peter Skinner

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 2015. A mais longo prazo, poderá 
ser estudada a disponibilização de uma 
faixa adicional na banda UHF, em função 
das exigências efectivas 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.
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Or. en

Alteração 114
Henri Weber

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 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.

_________

1 JO L 35 de 06.02.10, p. 23.
2 JO L 308 de 24.11.09, p. 24.

Or. fr
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Alteração 115
Jean-Pierre Audy

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. 
Considerando a capacidade da faixa de 800 
MHz para transmitir em zonas mais 
amplas, as obrigações de cobertura 
atingidas através dos princípios da 
neutralidade técnica e de serviço deverão 
ser associadas aos direitos. A 
praticabilidade de libertar espectro 
adicional para serviços de banda larga 
sem fios deverá ser avaliada tendo em 
vista satisfazer o aumento da procura de 
tráfego móvel. Atribuições adicionais de 
espectro de serviço móvel devem ser 
avaliadas em relação ao inventário 
previsto no artigo 8.º e dependendo dos 
requisitos futuros de capacidade para 
serviços de banda larga sem fios e para a 
utilização do espectro para outros fins.

Or. en

Alteração 116
Lara Comi, Amalia Sartori

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, por exemplo, 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 logo que possível. A 
mais longo prazo, a utilização de toda a 
gama do espectro radioeléctrico poderá ser 
revista, em função das exigências efectivas 
do mercado e dos objectivos sociais e 
culturais. Para além disso, os 
consumidores e a indústria da 
radiodifusão estão a realizar esforços e 
investimentos significativos no sentido de 
libertar a faixa de 800 MHz.  Por 
conseguinte, não é conveniente prever 
mudanças adicionais na utilização do 
restante espectro de radiofrequências.

Or. en

Alteração 117
Arturs Krišjānis Kariņš

Proposta de decisão
Considerando 13-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(13-A) A Decisão n.º 2010/267/UE da 
Comissão designou a banda de 800MHz 
para os sistemas terrestres que permitem o 
fornecimento de serviços de 
comunicações electrónicas, deixando aos 
Estados-Membros a responsabilidade de 
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decidir individualmente se deverão 
designar ou disponibilizar a banda de 800 
MHz para esses serviços e quando o 
deverão fazer.  No entanto, a fim de 
concretizar os objectivos de cobertura de 
banda larga previstos pela Estratégia 
2020, poderá ser necessário fixar um 
prazo para a disponibilização da banda de 
800 MHz para os sistemas que permitam o 
fornecimento de serviços de 
comunicações electrónicas.

Or. en

Alteração 118
Hella Ranner

Proposta de decisão
Considerando 13-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(13-A) O aumento das oportunidades de 
banda larga móvel pode oferecer ao sector 
cultural novas plataformas de 
distribuição, preparando o caminho para 
o desenvolvimento futuro do sector. É 
essencial que os serviços de radiodifusão 
terrestre e outros produtos possam 
desenvolver os seus serviços, quando uma 
parte adicional do espectro tiver sido 
libertada para os serviços sem fios. Os 
Estados-Membros devem compensar 
adequadamente os utilizadores actuais 
pelos custos de migração resultantes da 
abertura de espectro adicional.

Or. en

Alteração 119
Sabine Verheyen, Herbert Reul

Proposta de decisão
Considerando 13-A (novo) 
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Texto da Comissão Alteração

(13-A) O aumento das oportunidades de 
banda larga móvel pode oferecer ao sector 
cultural novas plataformas de 
distribuição, preparando o caminho para 
o desenvolvimento futuro do sector. É 
essencial que os serviços de radiodifusão
terrestre e outros produtos possam 
desenvolver os seus serviços, quando uma 
parte adicional do espectro tiver sido 
libertada para os serviços sem fios. Os 
Estados-Membros devem compensar 
adequadamente os utilizadores actuais 
pelos custos de migração resultantes da 
abertura de espectro adicional.

Or. en

Alteração 120
Adina-Ioana Vălean

Proposta de decisão
Considerando 13-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(13-A) O aumento das oportunidades de 
banda larga móvel é crucial para oferecer 
ao sector cultural novas plataformas de 
distribuição, preparando o caminho para 
o futuro desenvolvimento próspero do 
sector. É essencial que os serviços de TV 
terrestre e outros produtos possam manter 
ou desenvolver novos serviços, quando 
uma parte do espectro tiver sido libertada 
para os serviços sem fios. Os custos de 
migração, resultantes da abertura de 
espectro, podem ser cobertos através de 
taxas de licenciamento.

Or. en
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Alteração 121
Jean-Pierre Audy

Proposta de decisão
Considerando 13-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(13-A) Os sistemas de acesso sem fios, 
incluindo redes de acesso local de rádio, 
superam as suas atribuições actuais numa 
base não licenciada a 2,4GHz e 5GHz. A 
praticabilidade de expandir as atribuições 
de espectro não licenciado para sistemas 
de acesso sem fios, incluindo redes locais 
de rádio, tal como é estabelecido pela 
Decisão 2005/513/CE, deve ser avaliada 
em relação ao inventário das actuais 
utilizações do espectro e das necessidades 
emergentes de radiofrequências e em 
função da utilização do espectro para 
outros fins.

Or. en

Alteração 122
Catherine Trautmann

Proposta de decisão
Considerando 13-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(13-A) Os sistemas de acesso sem fios 
sujeitos ao regime de autorizações gerais, 
incluindo as redes locais de rádio, 
superam as suas atribuições actuais numa 
base não licenciada a 2,4GHz e 5GHz. 
Para acomodar a nova geração destas 
tecnologias sem fios, por exemplo, são 
necessários canais mais largos, 
permitindo velocidades acima de 1Gbps, 
que requerem um acesso a faixas de 
frequências adicionais, as quais deverão 
ser identificadas graças ao inventário das 
utilizações actuais do espectro e das 
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necessidades emergentes de 
radiofrequências. 

Or. en

Alteração 123
Jens Rohde, Fiona Hall, Philippe Lamberts

Proposta de decisão
Considerando 13-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(13-A) Enquanto que a radiodifusão 
continuará a ser uma importante 
plataforma de distribuição de conteúdo, 
sendo ainda o meio mais económico de 
distribuição em massa, a banda larga, 
tanto fixa como móvel, bem como outros 
serviços novos oferecem ao sector cultural 
novas oportunidades para diversificar os 
seus modos de distribuição, fornecer 
serviços a pedido e explorar o potencial 
económico do importante aumento do 
tráfego de dados.

Or. en

Alteração 124
Arturs Krišjānis Kariņš

Proposta de decisão
Considerando 13-B (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(13-B) Há que reconhecer que a fixação 
de um prazo vinculativo para a 
disponibilização da banda de 800 MHz 
para os sistemas terrestres que permitam 
o fornecimento de serviços de 
comunicações electrónicas poderá ter 
repercussões directas na organização da 
utilização da banda para fins de interesse 
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geral ou de segurança pública e defesa em 
alguns Estados-Membros. Para além 
disso, pode não ser possível utilizar de 
forma óptima a banda de 800 MHz se 
países terceiros tiverem decidido utilizar a 
banda para fins diferentes que causem 
interferências nocivas em alguns 
Estados-Membros e os impeçam de 
utilizar de forma eficiente a banda de 800 
MHz para os sistemas que permitam o 
fornecimento de serviços de 
comunicações electrónicas em todo o seu 
território ou parte do mesmo. Em tais 
casos, o prazo a ser fixado na presente 
decisão para a aplicação da Decisão 
2010/267/UE da Comissão poderá ter que 
ser adiado em alguns Estados-Membros.

Or. en

Alteração 125
Jens Rohde, Fiona Hall

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 

(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, deverão ser 
definidas determinadas condições de 
autorização e processuais mediante acções 
concertadas entre os Estados-Membros e a 
Comissão. As condições devem, antes de 
mais, garantir o acesso de novos 
operadores a bandas inferiores através de 
leilões ou de processos de concurso; 
poderiam também incidir nas obrigações 
de cobertura, na dimensão dos blocos de 
espectro, nos prazos de concessão de 
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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.

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, 
facilitando a emergência de novos 
serviços pan-europeus, e desenvolvendo o
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 126
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 

(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 
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ser aplicadas às faixas de frequências 
atribuídas às comunicações sem fios, cujos 
direitos podem ser transferidos ou 
alugados.

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 127
Giles Chichester

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) 
e na duração dos direitos de utilização. 
Reflectindo a importância do comércio do 
espectro para uma utilização mais eficiente 
do mesmo, facilitando a emergência de 
novos operadores pan-europeus, e 
desenvolvendo o 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 128
Gunnar Hökmark

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) 
e na duração dos direitos de utilização. 
Reflectindo a importância do comércio do 
espectro para uma utilização mais eficiente 
do mesmo, facilitando a emergência de
serviços pan-europeus, e desenvolvendo o
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 129
Jens Rohde, Fiona Hall

Proposta de decisão
Considerando 15 
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Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 130
Ioan Enciu

Proposta de decisão
Considerando 15 
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Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 131
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta de decisão
Considerando 17 

Texto da Comissão Alteração

(17) A protecção da saúde pública contra (17) A protecção da saúde pública contra 
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os campos electromagnéticos é 
fundamental para assegurar o bem-estar 
dos cidadãos e uma abordagem coerente da 
autorização de espectro na União; sem 
prejuízo da Recomendação 1999/519/CE 
do Conselho à limitação da exposição da 
população aos campos electromagnéticos, é 
fundamental assegurar uma monitorização 
permanente dos efeitos das radiações 
ionizantes e não ionizantes decorrentes da 
utilização do espectro para a saúde, 
incluindo os efeitos cumulativos na vida 
real provocados pela utilização do espectro 
em várias frequências pelo cada vez maior 
número de equipamentos.

os campos electromagnéticos é 
fundamental para assegurar o bem-estar 
dos cidadãos e uma abordagem coerente da 
autorização de espectro na União; sem 
prejuízo da Recomendação 1999/519/CE 
do Conselho à limitação da exposição da 
população aos campos electromagnéticos, é 
fundamental assegurar uma monitorização 
permanente dos efeitos das radiações 
ionizantes e não ionizantes decorrentes da 
utilização do espectro para a saúde, 
incluindo os efeitos cumulativos na vida 
real provocados pela utilização do espectro 
em várias frequências pelo cada vez maior 
número de equipamentos. Os 
Estados-Membros devem assegurar que 
as medidas de protecção respeitam os 
princípios da neutralidade da tecnologia e 
dos serviços, garantindo simultaneamente 
uma segurança pública adequada.

Or. en

Alteração 132
Jean-Pierre Audy

Proposta de decisão
Considerando 17 

Texto da Comissão Alteração

(17) A protecção da saúde pública contra 
os campos electromagnéticos é 
fundamental para assegurar o bem-estar 
dos cidadãos e uma abordagem coerente da 
autorização de espectro na União; sem 
prejuízo da Recomendação 1999/519/CE 
do Conselho à limitação da exposição da 
população aos campos electromagnéticos, é 
fundamental assegurar uma monitorização 
permanente dos efeitos das radiações 
ionizantes e não ionizantes decorrentes da 
utilização do espectro para a saúde, 
incluindo os efeitos cumulativos na vida 
real provocados pela utilização do espectro 
em várias frequências pelo cada vez maior 

(17) A protecção da saúde pública contra 
os campos electromagnéticos é 
fundamental para assegurar o bem-estar 
dos cidadãos e uma abordagem coerente da 
autorização de espectro na União; sem 
prejuízo da Recomendação 1999/519/CE 
do Conselho à limitação da exposição da 
população aos campos electromagnéticos, é 
fundamental assegurar uma monitorização
permanente dos efeitos das radiações 
ionizantes e não ionizantes decorrentes da 
utilização do espectro para a saúde, 
incluindo os efeitos cumulativos na vida 
real provocados pela utilização do espectro 
em várias frequências pelo cada vez maior 
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número de equipamentos. número de equipamentos; os 
Estados-Membros devem assegurar que 
as medidas de protecção respeitam os 
princípios da neutralidade da tecnologia e 
dos serviços, garantindo simultaneamente 
uma segurança pública adequada.

Or. en

Alteração 133
Philippe Lamberts em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de decisão
Considerando 17 

Texto da Comissão Alteração

(17) A protecção da saúde pública contra 
os campos electromagnéticos é 
fundamental para assegurar o bem-estar 
dos cidadãos e uma abordagem coerente da 
autorização de espectro na União; sem 
prejuízo da Recomendação 1999/519/CE 
do Conselho à limitação da exposição da 
população aos campos electromagnéticos, é 
fundamental assegurar uma monitorização 
permanente dos efeitos das radiações 
ionizantes e não ionizantes decorrentes da 
utilização do espectro para a saúde, 
incluindo os efeitos cumulativos na vida
real provocados pela utilização do espectro 
em várias frequências pelo cada vez maior 
número de equipamentos.

(17) A protecção da saúde pública contra 
os campos electromagnéticos é 
fundamental para assegurar o bem-estar 
dos cidadãos e uma abordagem coerente da 
autorização de espectro na União; sem 
prejuízo da Recomendação 1999/519/CE 
do Conselho à limitação da exposição da 
população aos campos electromagnéticos, é 
fundamental compreender melhor a 
reacção dos organismos vivos aos campos 
electromagnéticos e assegurar uma 
monitorização permanente dos efeitos das 
radiações ionizantes e não ionizantes 
decorrentes da utilização do espectro para a 
saúde, incluindo os efeitos cumulativos na 
vida real provocados pela utilização do 
espectro em várias frequências pelo cada 
vez maior número de equipamentos.

Or. en

Alteração 134
Jan Březina, Alajos Mészáros

Proposta de decisão
Considerando 18 
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Texto da Comissão Alteração

(18) Os objectivos essenciais de interesse 
geral, tais como a segurança da vida 
humana, exigem soluções técnicas 
coordenadas que garantam a 
interoperabilidade dos serviços de 
segurança e de emergência entre os 
Estados-Membros. Deverá ser 
disponibilizado, de modo coerente, 
espectro suficiente para o desenvolvimento 
e a livre circulação dos serviços e 
dispositivos de segurança, assim como de 
soluções de segurança e emergência 
inovadoras pan-europeias ou 
interoperáveis. Vários estudos já 
demonstraram a necessidade de uma maior 
harmonização do espectro abaixo de 1 
GHz, a fim de proporcionar serviços 
móveis em banda larga para a segurança 
pública e a assistência em catástrofes em 
toda a União nos próximos 5 a 10 anos.

(18) Os objectivos essenciais de interesse 
geral, tais como a segurança da vida 
humana, exigem soluções técnicas 
coordenadas que garantam a 
interoperabilidade dos serviços de 
segurança e de emergência entre os 
Estados-Membros. Deverá ser 
disponibilizado, de modo coerente, 
espectro suficiente para o desenvolvimento 
e a livre circulação dos serviços e 
dispositivos de segurança, assim como de 
soluções de segurança e emergência 
inovadoras pan-europeias ou 
interoperáveis. Vários estudos já 
demonstraram a necessidade de uma maior 
harmonização do espectro abaixo de 1 
GHz, a fim de proporcionar serviços 
móveis em banda larga para a segurança 
pública e a assistência em catástrofes em 
toda a União nos próximos 5 a 10 anos. Os 
satélites também desempenharão um 
papel fundamental na capacidade de 
resposta a nível internacional em 
situações de catástrofes, internas e 
externas, um objectivo político expresso 
na recente comunicação da DG ECHO, 
que prevê a utilização do espectro por 
satélite para reforçar as capacidades 
europeias de intervenção no interior e no 
exterior das fronteiras da Europa.

Or. en

Alteração 135
Jens Rohde, Fiona Hall

Proposta de decisão
Considerando 18 

Texto da Comissão Alteração

(18) Os objectivos essenciais de interesse 
geral, tais como a segurança da vida 

(18) Os objectivos essenciais de interesse 
geral, tais como a segurança da vida 
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humana, exigem soluções técnicas 
coordenadas que garantam a 
interoperabilidade dos serviços de 
segurança e de emergência entre os 
Estados-Membros. Deverá ser 
disponibilizado, de modo coerente,
espectro suficiente para o desenvolvimento 
e a livre circulação dos serviços e 
dispositivos de segurança, assim como de 
soluções de segurança e emergência 
inovadoras pan-europeias ou 
interoperáveis. Vários estudos já 
demonstraram a necessidade de uma maior 
harmonização do espectro abaixo de 1 
GHz, a fim de proporcionar serviços 
móveis em banda larga para a segurança 
pública e a assistência em catástrofes em 
toda a União nos próximos 5 a 10 anos.

humana, exigem soluções técnicas 
coordenadas que garantam a 
interoperabilidade dos serviços de 
segurança e de emergência entre os 
Estados-Membros. Deverá ser 
disponibilizado, numa gama de espectro 
radioeléctrico coordenada ao nível pan-
europeu, espectro suficiente para o 
desenvolvimento e a livre circulação dos 
serviços e dispositivos de segurança, assim 
como de soluções de segurança e 
emergência inovadoras pan-europeias ou 
interoperáveis. Vários estudos já 
demonstraram a necessidade de uma maior 
harmonização do espectro abaixo de 1 
GHz, a fim de proporcionar serviços 
móveis em banda larga para a segurança 
pública e a assistência em catástrofes em 
toda a União nos próximos 5 a 10 anos.
Qualquer atribuição harmonizada 
adicional de espectro para a protecção 
pública e assistência em catástrofes 
inferior a 1 GHz deve incluir também 
uma análise da possibilidade de libertar 
ou partilhar outras frequências atribuídas 
para este fim. 

Or. en

Alteração 136
Jens Rohde, Fiona Hall

Proposta de decisão
Considerando 19 

Texto da Comissão Alteração

(19) A regulamentação do espectro assume 
dimensões claramente transfronteiras ou 
internacionais, devido às suas 
características de propagação, à natureza 
internacional dos mercados que dependem 
dos serviços de radiocomunicações e à 
necessidade de evitar interferências 
prejudiciais entre os países. Além disso, as 
referências aos acordos internacionais nas 

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

Directivas 2002/21/CE e 2002/20/CE 
alteradas implicam que os 
Estados-Membros não assumam 
obrigações internacionais que impeçam ou 
condicionem o cumprimento das suas 
obrigações no âmbito da União Europeia. 
Os Estados-Membros devem, em 
consonância com a jurisprudência, 
desenvolver todos os esforços para 
possibilitar uma representação adequada da 
União em matérias da sua competência nos 
organismos internacionais responsáveis 
pela coordenação do espectro. Sempre que 
estiver em jogo a política ou a competência 
da União, esta deverá conduzir, no plano 
político, a preparação das negociações e 
garantir que a União fale em uníssono 
nas negociações multilaterais a fim de 
criar sinergias globais e economias de 
escala na utilização do espectro, inclusive 
na União Internacional das 
Telecomunicações, que corresponda ao seu 
nível de responsabilidade em matéria de 
espectro radioeléctrico no âmbito do direito 
da União.

Or. en

Alteração 137
Gaston Franco

Proposta de decisão
Considerando 20 

Texto da Comissão Alteração

(20) Para introduzir novas práticas, 
assentes nos princípios definidos nas 
Conclusões do Conselho de 3 de Fevereiro 
de 1992 sobre os procedimentos a seguir na 
Conferência Mundial das Administrações 
de Radiocomunicações de 1992, e sempre 
que as Conferências Mundiais de 
Radiocomunicações (WRC) e outras 
negociações multilaterais incidirem em 
princípios e questões políticas com uma 

(20) Para introduzir novas práticas, 
assentes nos princípios definidos nas 
Conclusões do Conselho de 3 de Fevereiro 
de 1992 sobre os procedimentos a seguir na 
Conferência Mundial das Administrações 
de Radiocomunicações de 1992, e sempre 
que as Conferências Mundiais de 
Radiocomunicações (WRC) e outras 
negociações multilaterais incidirem em 
princípios e questões políticas com uma 
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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.

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. fr

Alteração 138
Giles Chichester

Proposta de decisão
Considerando 20 

Texto da Comissão Alteração

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

(20) Para introduzir novas práticas, 
assentes nos princípios definidos nas 
Conclusões do Conselho de 3 de Fevereiro 
de 1992 sobre os procedimentos a seguir na 
Conferência Mundial das Administrações 
de Radiocomunicações de 1992, e sempre 
que as Conferências Mundiais de 
Radiocomunicações (WRC) e outras 
negociações multilaterais incidirem em 
princípios e questões políticas com uma 
importante dimensão europeia, a União 
Europeia deverá estabelecer novos 
procedimentos para defender os seus 
interesses nas negociações multilaterais; 
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 
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Política do Espectro Radioeléctrico 
(GPER), propor também objectivos 
políticos comuns ao Parlamento Europeu e 
ao Conselho, conforme previsto na 
Directiva 2002/21/CE.

na Directiva 2002/21/CE.

Or. en

Alteração 139
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de decisão
Considerando 20 

Texto da Comissão Alteração

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

(20) Para introduzir novas práticas, 
assentes nos princípios definidos nas 
Conclusões do Conselho de 3 de Fevereiro 
de 1992 sobre os procedimentos a seguir na 
Conferência Mundial das Administrações 
de Radiocomunicações de 1992, e sempre 
que as Conferências Mundiais de 
Radiocomunicações (WRC) e outras 
negociações multilaterais incidirem em 
princípios e questões políticas com uma 
importante dimensão europeia, a União 
Europeia deverá estabelecer novos 
procedimentos para defender os seus 
interesses nas negociações multilaterais, 
além do objectivo de 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.

Or. ro



AM\858840PT.doc 73/102 PE460.615v01-00

PT

Alteração 140
Edit Herczog

Proposta de decisão
Considerando 21 

Texto da Comissão Alteração

(21) A WRC de 2012 contempla questões 
particularmente relevantes para a União, 
tais como o dividendo digital, os serviços 
científicos e meteorológicos, o 
desenvolvimento sustentável e as 
alterações climáticas, as comunicações por 
satélite e a utilização do espectro para o 
GALILEO (criado pelo Regulamento (CE) 
n.º 876/20029 do Conselho, que institui a 
empresa comum Galileo, e pelo 
Regulamento (CE) n.º 1321/200410 do 
Conselho, relativo às estruturas de gestão 
dos programas europeus de radionavegação 
por satélite), assim como o Programa de 
Monitorização Global do Ambiente e 
Segurança, destinado a melhorar a 
utilização dos dados de observação da 
Terra.

(21) Com vista a evitar o aumento da 
pressão exercida sobre a banda de 
frequência reservada à navegação e à 
comunicação por satélite, a respectiva 
banda larga deve ser preservada no novo 
planeamento da utilização do espectro;  a
WRC de 2012 contempla questões 
particularmente relevantes para a União, 
tais como o dividendo digital, os serviços 
científicos e meteorológicos, o 
desenvolvimento sustentável e as 
alterações climáticas, as comunicações por 
satélite e a utilização do espectro para o 
GALILEO (criado pelo Regulamento (CE) 
n.º 876/20029 do Conselho, que institui a 
empresa comum Galileo, e pelo 
Regulamento (CE) n.º 1321/200410 do 
Conselho, relativo às estruturas de gestão 
dos programas europeus de radionavegação 
por satélite), assim como o Programa de 
Monitorização Global do Ambiente e 
Segurança, destinado a melhorar a 
utilização dos dados de observação da 
Terra.

Or. en

Alteração 141
Gaston Franco

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 
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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. fr

Alteração 142
Amalia Sartori, Lara Comi, Tiziano Motti

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;

Or. en
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Alteração 143
Patrizia Toia, Mario Pirillo, Teresa Riera Madurell, Niki Tzavela, Francesco De Angelis

Proposta de decisão
Considerando 25-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(25-A) Nada na presente decisão 
prejudica a protecção reconhecida aos 
operadores económicos pela Directiva 
2009/140/CE, 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;

Or. en

Alteração 144
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta de decisão
Considerando 25-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(25-A) Nada na presente decisão 
prejudica a protecção reconhecida aos 
operadores económicos pela Directiva 
2009/140/CE, 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;
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Or. en

Alteração 145
Angelika Niebler

Proposta de decisão
Artigo 1 – título 

Texto da Comissão Alteração

Objectivo Objectivo e âmbito de aplicação

Or. de

Alteração 146
Petra Kammerevert

Proposta de decisão
Artigo 1 – título 

Texto da Comissão Alteração

Objectivo Objectivo e âmbito de aplicação

Or. de

Alteração 147
Hella Ranner

Proposta de decisão
Artigo 1 – título 

Texto da Comissão Alteração

Objectivo Objectivo e âmbito de aplicação

Or. de
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Alteração 148
Sabine Verheyen, Herbert Reul

Proposta de decisão
Artigo 1 – título 

Texto da Comissão Alteração

Objectivo Âmbito de aplicação

Or. en

Alteração 149
Henri Weber

Proposta de decisão
Artigo 1 – título 

Texto da Comissão Alteração

Objectivo Objectivo e âmbito de aplicação

Or. fr

Alteração 150
Angelika Niebler

Proposta de decisão
Artigo 1 – parágrafo 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.

A presente decisão estabelece, em 
conformidade com as directivas 
2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE e 
2002/22/CE e com a Decisão n.º 
67/2002/CE, o programa da política do 
espectro para o planeamento estratégico e a 
harmonização da utilização do espectro, 
com vista a assegurar o funcionamento do 
mercado interno.

Or. de
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Alteração 151
Petra Kammerevert

Proposta de decisão
Artigo 1 – parágrafo 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.

A presente decisão estabelece, em 
conformidade com as directivas 
2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE e 
2002/22/CE e com a Decisão n.º 
67/2002/CE, o programa da política do 
espectro radioeléctrico para o planeamento 
estratégico e a harmonização da utilização 
do espectro, com vista a assegurar o 
funcionamento do mercado interno.

Or. de

Alteração 152
Hella Ranner

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.

A presente decisão, em conformidade com 
as Directivas 2002/21/EG, 2002/20/EG e 
2002/19/EG, com a Directiva 2002/22/EG 
e a Decisão n.º 67/2002/CE, 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 153
Sabine Verheyen, Herbert Reul

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.

A presente decisão, em conformidade com 
as Directivas 2002/21/EG, 2002/20/EG e 
2002/19/EG, com a Directiva 2002/22/EG 
e a Decisão n.º 67/2002/CE, 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

Alteração 154
Jean-Pierre Audy

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.

A presente decisão estabelece o programa 
plurianual 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

Alteração 155
Catherine Trautmann

Proposta de decisão
Artigo 1 – n.º 1 



PE460.615v01-00 80/102 AM\858840PT.doc

PT

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.

A presente decisão estabelece o programa 
plurianual 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

Alteração 156
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de decisão
Artigo 1 – parágrafo 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.

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

Or. ro

Alteração 157
Henri Weber

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

Texto da Comissão Alteração

(1-A) 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 
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Estados-Membros de organizarem e 
utilizarem o seu espectro radioeléctrico 
para efeitos de ordem e segurança 
públicas e de defesa.

Or. fr

Alteração 158
Petra Kammerevert

Proposta de decisão
Artigo 1 – parágrafo 1-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

A presente decisão não prejudica o direito 
da UE, 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 
para efeitos de ordem e segurança 
públicas e de defesa.

Or. de

Alteração 159
Sabine Verheyen, Herbert Reul

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

Texto da Comissão Alteração

A presente decisão não prejudica o direito 
da UE nem as medidas adoptadas a nível 
nacional em conformidade com o direito 
da UE e que visam alcançar objectivos de 
interesse geral, em especial os 
relacionados com a regulamentação dos 
conteúdos e a política audiovisual, nem o 
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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 160
Hella Ranner

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Alteração 161
Giles Chichester

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

Texto da Comissão Alteração

A presente Decisão não prejudica o 
direito da UE nem as medidas adoptadas 
a nível nacional em conformidade com o 
direito da UE e que visam alcançar 
objectivos de interesse geral, em especial 
os relacionados com a regulamentação 
dos conteúdos e a política audiovisual, 
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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 162
Catherine Trautmann

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

Texto da Comissão Alteração

A presente Decisão abrange o mercado 
interno em todos os domínios da política 
da UE que contemplam a utilização do 
espectro, tais como, por exemplo, as 
comunicações electrónicas, a investigação 
e desenvolvimento, os transportes, a 
energia e o audiovisual.

Or. en

Alteração 163
Jean-Pierre Audy

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

Texto da Comissão Alteração

A presente Decisão abrange o mercado 
interno em todos os domínios da política 
da UE que contemplam a utilização do 
espectro, como as comunicações 
electrónicas, a investigação e 
desenvolvimento, os transportes, a energia 
e o audiovisual.

Or. en
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Alteração 164
Catherine Trautmann

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

Texto da Comissão Alteração

A presente decisão está em conformidade 
com a legislação actual da UE, em 
particular as Directivas 2002/20/CE e 
2002/21/CE, a Decisão n.º 676/2002/CE e 
a Directiva 1999/5/CE, bem como com as 
medidas adoptadas a nível nacional, de 
acordo com a legislação da UE e no 
respeito dos acordos internacionais 
pertinentes, nomeadamente os 
regulamentos das radiocomunicações da 
UIT.

Or. en

Alteração 165
Catherine Trautmann

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

Texto da Comissão Alteração

A presente Decisão não afecta as medidas 
tomadas a nível nacional, no respeito do 
direito da União, com vista a prosseguir 
objectivos de interesse geral, em especial 
relacionados com a regulamentação de 
conteúdos e a política audiovisual.

Or. en

Alteração 166
Jean-Pierre Audy

Proposta de decisão
Artigo 2 – n.º 1 – frase introdutória
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Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros cooperam entre si e 
com a Comissão de forma transparente 
para assegurar uma aplicação coerente dos 
seguintes princípios gerais de 
regulamentação em toda a União:

1. Os Estados-Membros cooperam entre si 
e com a Comissão de forma transparente 
para assegurar uma aplicação coerente dos 
seguintes princípios gerais de 
regulamentação em toda a União:

Or. en

Alteração 167
Jean-Pierre Audy

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;

Suprimido

Or. en

Alteração 168
Paul Rübig

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. Por 
conseguinte, os princípios da flexibilidade 
e da utilização do espectro eficaz e 
orientada para o mercado, como resultado 
da garantia de uma concorrência leal 
graças à integração dos modelos 
empresariais existentes a nível nacional, 
são de uma importância capital;
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Or. en

Alteração 169
Petra Kammerevert

Proposta de decisão
Artigo 2 – alínea a) 

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Alteração 170
András Gyürk

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 de 
forma a que seja garantida a exploração 
sem interferências das redes de 
comunicação electrónica;

Or. en

Alteração 171
Patrizia Toia

Proposta de decisão
Artigo 2 – alínea a) 
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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 
importante valor social, cultural e 
económico do espectro;

Or. en

Alteração 172
Giles Chichester

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 
importante valor social, cultural e 
económico do espectro;

Or. en

Alteração 173
Jean-Pierre Audy

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;
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Or. fr

Alteração 174
Henri Weber

Proposta de decisão
Artigo 2 – alínea a) 

Texto da Comissão Alteração

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

a) incentivar a utilização eficiente do 
espectro para melhor satisfazer a crescente 
procura na utilização de frequências, tendo 
simultaneamente em conta as suas 
implicações sociais, culturais e 
económicas;

Or. fr

Alteração 175
Hella Ranner

Proposta de decisão
Artigo 2 – alínea a) 

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 176
Sabine Verheyen, Herbert Reul

Proposta de decisão
Artigo 2 – alínea a) 
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Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 177
Catherine Trautmann

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, reflectindo igualmente o seu 
importante valor social, cultural e 
económico;

Or. en

Alteração 178
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de decisão
Artigo 2 – alínea a-A) (nova) 

Texto da Comissão Alteração

a-A) incentivar a utilização eficiente do 
espectro para melhor satisfazer a 
crescente procura dos consumidores de 
utilização de frequências, respeitando 
simultaneamente o importante valor 
social, cultural e económico do espectro;

Or. en
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Alteração 179
Catherine Trautmann

Proposta de decisão
Artigo 2 – alínea b) 

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 180
Jean-Pierre Audy

Proposta de decisão
Artigo 2 – alínea b) 

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido
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Or. en

Alteração 181
Jan Březina, Alajos Mészáros

Proposta de decisão
Artigo 2 – alínea b) 

Texto da Comissão Alteração

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

(b) aplicar o princípio da neutralidade 
tecnológica e de serviços para a utilização 
harmonizada do espectro para as redes e os 
serviços de comunicações electrónicas, em 
conformidade com o artigo 9.º da Directiva 
2002/21/CE (Directiva-Quadro), e, sempre 
que possível, para outros sectores e 
aplicações, de forma a promover a 
utilização eficiente do espectro e facilitar o 
aumento do tráfego de dados móveis e 
serviços de banda larga, através, 
nomeadamente, de uma maior 
flexibilidade, e promover a inovação, tendo 
em conta a necessidade de evitar 
interferências nocivas e de garantir a 
qualidade técnica do serviço;

Or. en

Alteração 182
Robert Goebbels, Catherine Trautmann

Proposta de decisão
Artigo 2 – alínea b) 

Texto da Comissão Alteração

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

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

o aumento do tráfego de dados móveis e 
serviços de banda larga, através, 
nomeadamente, de uma maior 
flexibilidade, e promover a inovação, tendo 
em conta a necessidade de evitar 
interferências prejudiciais e de garantir a 
qualidade técnica do serviço;

Or. en

Alteração 183
Matthias Groote

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 de maneira não discriminatória
o sistema de autorização menos oneroso 
possível, de forma a maximizar a 
flexibilidade e eficiência da utilização do 
espectro;

Or. de

Alteração 184
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de decisão
Artigo 2 – alínea c) 

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. ro
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Alteração 185
Jens Rohde, Fiona Hall

Proposta de decisão
Artigo 2 – alínea c) 

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 186
Philippe Lamberts em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de decisão
Artigo 2 – alínea c) 

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 187
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Paul Rübig

Proposta de decisão
Artigo 2 – alínea c) 

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 188
Jean-Pierre Audy

Proposta de decisão
Artigo 2 – alínea c) 

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 189
Silvana Koch-Mehrin

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

Or. en

Alteração 190
Petra Kammerevert

Proposta de decisão
Artigo 2 – alínea d) 
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Texto da Comissão Alteração

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

d) assegurar o funcionamento do mercado 
interno, garantindo, em especial, uma 
concorrência efectiva, de modo a 
promover a diversidade cultural e o 
pluralismo dos meios de comunicação, em 
conformidade com a Directiva 
2002/21/CE, alterada pela Directiva 
2009/140/CE, bem como a coesão social e 
territorial.

Or. en

Alteração 191
Philippe Lamberts em nome do Grupo Verts/ALE

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) garantir o desenvolvimento do mercado 
interno e dos serviços digitais, garantindo 
uma concorrência efectiva, um campo de 
desempenho equilibrado e promovendo o 
aparecimento de novos operadores pan-
europeus.

Or. en

Alteração 192
Giles Chichester

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) garantir o desenvolvimento do mercado 
interno e dos serviços digitais, garantindo 
uma concorrência efectiva, um campo de 
desempenho equilibrado e promovendo o 
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aparecimento de novos operadores pan-
europeus.

Or. en

Alteração 193
Gunnar Hökmark

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) garantir o desenvolvimento do mercado 
interno e dos serviços digitais, garantindo 
uma concorrência efectiva, um campo de 
desempenho equilibrado e promovendo o 
aparecimento de serviços pan-europeus.

Or. en

Alteração 194
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Paul Rübig

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 desenvolvimento do 
mercado interno e dos serviços digitais, 
garantindo uma concorrência efectiva e 
condições equitativas.

Or. en

Alteração 195
Jens Rohde, Fiona Hall

Proposta de decisão
Artigo 2 – alínea d) 
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Texto da Comissão Alteração

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

d) assegurar o desenvolvimento e o 
funcionamento do mercado interno digital, 
garantindo, em especial, uma concorrência 
efectiva e condições equitativas pan-
europeias.

Or. en

Alteração 196
Jean-Pierre Audy

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 desenvolvimento do 
mercado interno e dos serviços digitais, 
garantindo, em especial, uma concorrência 
efectiva.

Or. fr

Alteração 197
Catherine Trautmann

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) promover o funcionamento do mercado 
interno, fomentando, em especial, uma 
concorrência efectiva.

Or. en
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Alteração 198
Jean-Pierre Audy

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) promover o funcionamento do mercado 
interno, fomentando, em especial, uma 
concorrência efectiva.

Or. en

Alteração 199
Jens Rohde, Fiona Hall

Proposta de decisão
Artigo 2 – alínea d-A (nova) 

Texto da Comissão Alteração

d-A) garantir a utilização eficiente do 
espectro, incluindo nos direitos de acesso 
a obrigação de escolher a tecnologia de 
compressão, transmissão e difusão mais 
eficiente e adequada, respeitando ao 
mesmo tempo o princípio da neutralidade 
da tecnologia e dos serviços;

Or. en

Alteração 200
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de decisão
Artigo 2 – alínea d-A) (nova) 

Texto da Comissão Alteração

(d-A) evitar formas nocivas de 
interferência ou de perturbações;

Or. ro
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Alteração 201
Jean-Pierre Audy

Proposta de decisão
Artigo 2 – alínea d-A (nova) 

Texto da Comissão Alteração

d-A) Promoção da inovação;

Or. en

Alteração 202
Catherine Trautmann

Proposta de decisão
Artigo 2 – alínea d-A (nova) 

Texto da Comissão Alteração

d-A) Promoção da inovação;

Or. en

Alteração 203
Catherine Trautmann

Proposta de decisão
Artigo 2 – alínea d-B) (nova) 

Texto da Comissão Alteração

d-B) ao definir as condições técnicas para 
a utilização do espectro, respeitar 
totalmente a legislação relevante da UE 
sobre saúde humana em relação às 
emissões de campos electromagnéticos;

Or. en
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Alteração 204
Jean-Pierre Audy

Proposta de decisão
Artigo 2 – alínea d-B) (nova) 

Texto da Comissão Alteração

d-B) ao definir as condições técnicas para 
a utilização do espectro, respeitar 
totalmente a legislação relevante da UE 
sobre saúde humana em relação às 
emissões de campos electromagnéticos;

Or. en

Alteração 205
Jean-Pierre Audy

Proposta de decisão
Artigo 2 – n.º 1-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

Os seguintes princípios aplicam-se às 
comunicações electrónicas:
a) aplicar o princípio da neutralidade 
tecnológica e de serviços, em 
conformidade com o artigo 9.º da 
Directiva 2002/21/CE (Directiva-Quadro), 
e, sempre que possível, a transferência ou 
o aluguer de direitos de utilização de 
radiofrequências, de acordo com o artigo 
9.º-B da Directiva 2002/21/CE, na 
utilização do espectro para as redes e os 
serviços de comunicações electrónicas, de 
forma a promover a utilização eficiente do 
espectro, através, nomeadamente, de uma 
maior flexibilidade, e promover a 
inovação;
b) promover a harmonização da utilização 
das radiofrequências em toda a União, de 
um modo consistente com a necessidade 
de garantir a sua utilização efectiva e 
eficiente, de acordo com o artigo 9.º e 
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8.º-A da Directiva 2002/21/CE (Directiva-
Quadro) e com a Decisão n.º 676/2002/EC 
(Decisão «Espectro de 
Radiofrequências»); 
c) manter e desenvolver uma 
concorrência efectiva, prevenindo através 
de medidas ex ante ou ex post situações de 
acumulação excessiva de 
radiofrequências por determinados 
operadores económicos, que prejudiquem 
significativamente a concorrência;

Or. en

Alteração 206
Catherine Trautmann

Proposta de decisão
Artigo 2 – n.º 1-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

Os seguintes princípios aplicam-se às 
comunicações electrónicas:
a) aplicar o princípio da neutralidade 
tecnológica e de serviços, em 
conformidade com o artigo 9.º da 
Directiva 2002/21/CE (Directiva-Quadro), 
e, sempre que possível, a transferência ou 
o aluguer de direitos de utilização de 
radiofrequências, de acordo com o artigo 
9.º-B da Directiva 2002/21/CE, na 
utilização do espectro para as redes e os 
serviços de comunicações electrónicas, de 
forma a promover a utilização eficiente do 
espectro, através, nomeadamente, de uma 
maior flexibilidade, e promover a 
inovação;
b) promover a harmonização da utilização 
das radiofrequências em toda a União, de 
um modo consistente com a necessidade 
de garantir a sua utilização efectiva e 
eficiente, de acordo com o artigo 9.º e 
8.º-A da Directiva 2002/21/CE (Directiva-
Quadro) e com a Decisão n.º 676/2002/EC 
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(Decisão «Espectro de 
Radiofrequências»); 
c) manter e desenvolver uma 
concorrência efectiva, prevenindo através 
de medidas ex ante ou ex post situações de 
acumulação excessiva de 
radiofrequências por determinados 
operadores económicos, que prejudiquem 
significativamente a concorrência;

Or. en


