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Alteração 207
Jan Březina, Alajos Mészáros

Proposta de decisão
Artigo 3 – alínea a) 

Texto da Comissão Alteração

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

a) assegurar, tendo em conta todas as 
soluções tecnológicas, que seja atribuído
espectro suficiente e apropriado aos 
serviços sem fios, de modo a atingir pelo 
menos 1200 Mhz em 2015, salvo 
especificado em sentido diverso no 
Programa da Política do Espectro
Radioeléctrico, a fim de satisfazer a 
procura em rápido crescimento no 
domínio do tráfego de dados móveis, 
permitindo assim o desenvolvimento dos 
serviços comerciais e públicos;

Or. en

Alteração 208
Hella Ranner

Proposta de decisão
Artigo 3 – alínea a) 

Texto da Comissão Alteração

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

a) disponibilizar atempadamente espectro 
radioeléctrico suficiente para apoiar a 
realização dos objectivos políticos da 
União nesta matéria e para dar resposta a 
uma procura em rápido crescimento no 
domínio do tráfego de dados móveis, 
assegurando simultaneamente o 
desenvolvimento de outros utilizadores do 
espectro, como a radiodifusão;

Or. en
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Alteração 209
Patrizia Toia

Proposta de decisão
Artigo 3 – alínea a) 

Texto da Comissão Alteração

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

a) disponibilizar atempadamente espectro 
radioeléctrico suficiente para apoiar a 
realização dos objectivos políticos da 
União, tendo simultaneamente em conta 
objectivos importantes de interesse geral, 
como a diversidade cultural e o 
pluralismo dos meios de comunicação 
social, bem como os interesses dos 
diferentes utilizadores do espectro 
radioeléctrico;

Or. en

Alteração 210
Giles Chichester

Proposta de decisão
Artigo 3 – alínea a) 

Texto da Comissão Alteração

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

a) disponibilizar atempadamente espectro 
radioeléctrico suficiente para apoiar a 
realização dos objectivos políticos da 
União, tendo simultaneamente em conta 
objectivos de interesse geral, como a 
diversidade cultural e o pluralismo dos 
meios de comunicação social, bem como 
os interesses dos diferentes utilizadores do 
espectro radioeléctrico;

Or. en
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Alteração 211
Jean-Pierre Audy

Proposta de decisão
Artigo 3 – alínea a) 

Texto da Comissão Alteração

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

a) disponibilizar atempadamente espectro 
radioeléctrico suficiente para apoiar a 
realização dos objectivos políticos da 
União, tendo simultaneamente em conta 
objectivos importantes de interesse geral, 
como a diversidade cultural e o 
pluralismo dos meios de comunicação 
social, bem como os interesses dos 
diferentes utilizadores do espectro 
radioeléctrico;

Or. fr

Alteração 212
Henri Weber

Proposta de decisão
Artigo 3 – alínea a) 

Texto da Comissão Alteração

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

a) disponibilizar atempadamente espectro 
radioeléctrico suficiente para apoiar a 
realização dos objectivos políticos da 
União e ter em conta os objectivos 
importantes de interesse geral que são a 
diversidade cultural e o pluralismo dos 
meios de comunicação social, bem como 
os interesses dos diferentes utilizadores do 
espectro radioeléctrico;

Or. fr
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Alteração 213
Catherine Trautmann

Proposta de decisão
Artigo 3 – alínea a) 

Texto da Comissão Alteração

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

a) disponibilizar atempadamente espectro 
radioeléctrico suficiente para apoiar a 
realização dos objectivos políticos da 
União, tendo simultaneamente em conta 
objectivos importantes de interesse geral, 
como a diversidade cultural e o 
pluralismo dos meios de comunicação 
social, bem como os interesses dos 
diferentes utilizadores do espectro 
radioeléctrico;

Or. en

Alteração 214
Paul Rübig

Proposta de decisão
Artigo 3 – alínea a) 

Texto da Comissão Alteração

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

a) disponibilizar atempadamente espectro 
radioeléctrico suficiente, em particular
para apoiar a realização dos objectivos 
políticos, como a definição de prioridades 
para a banda larga e a manutenção da 
concorrência, nomeadamente mediante a 
aplicação atempada da Directiva 
2009/114/CE (Directiva GSM revista)*;

_____________________

* JO L 274 de 20.10.2009, p. 25.

Or. en
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Alteração 215
Sabine Verheyen, Herbert Reul

Proposta de decisão
Artigo 3 – alínea a) 

Texto da Comissão Alteração

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

a) disponibilizar atempadamente espectro 
radioeléctrico suficiente para apoiar a 
realização dos objectivos políticos da 
União nesta matéria e para dar resposta a 
uma procura em rápido crescimento no 
domínio do tráfego de dados móveis, 
assegurando simultaneamente o 
desenvolvimento de outros utilizadores do 
espectro, como a radiodifusão;

Or. en

Alteração 216
Angelika Niebler

Proposta de decisão
Artigo 3 – alínea a) 

Texto da Comissão Alteração

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

a) disponibilizar atempadamente espectro 
radioeléctrico suficiente para apoiar a 
realização dos objectivos políticos da 
União, tendo em conta a importância 
social, cultural e económica do espectro 
em geral;

Or. de

Alteração 217
Petra Kammerevert

Proposta de decisão
Artigo 3 – alínea a) 
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Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Alteração 218
Jan Březina, Alajos Mészáros

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

Texto da Comissão Alteração

a-A) colmatar o fosso digital e realizar os 
objectivos da Agenda Digital, 
assegurando que todos os cidadãos da 
União tenham acesso aos serviços de 
banda larga, com um débito não inferior 
a 30 Mbps em 2020, tendo em conta o 
carácter audiovisual da procura 
previsível, e permitindo à União dispor de 
uma velocidade e uma capacidade de 
banda larga o mais elevadas possível;

Or. en

Alteração 219
Silvia-Adriana Ţicău

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

Texto da Comissão Alteração

(a-A) ultrapassar o fosso digital e 
concretizar os objectivos da Agenda 
Digital, assegurando que todos os 
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cidadãos da União tenham acesso à 
banda larga, nunca inferior a 30 Mbps 
em 2020, e tornando possível que a União 
tenha a velocidade e a capacidade de 
banda larga o mais elevadas possível;

Or. ro

Alteração 220
Jean-Pierre Audy

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

Texto da Comissão Alteração

(a-A) assegurar que é atribuído espectro 
suficiente e apropriado para serviços sem
fios, para satisfazer uma procura 
crescente para o tráfego de dados móveis, 
permitindo assim o desenvolvimento dos 
serviços comerciais e públicos;

Or. fr

Alteração 221
Sabine Verheyen, Herbert Reul

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

Texto da Comissão Alteração

a-A) incentivar a utilização eficiente do 
espectro para satisfazer a crescente 
procura a nível da utilização de 
frequências, tendo simultaneamente em 
conta o valor social, cultural, pedagógico 
e económico do espectro radioeléctrico em 
geral;

Or. en
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Alteração 222
Hella Ranner

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

Texto da Comissão Alteração

a-A) incentivar a utilização eficiente do 
espectro para satisfazer a crescente 
procura a nível da utilização de 
frequências, tendo simultaneamente em
conta o valor social, cultural e económico 
do espectro radioeléctrico em geral;

Or. en

Alteração 223
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de decisão
Artigo 3 – alínea a-B) (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(a-B) assegurar oportunidades tanto para 
o sector comercial como para o sector dos 
serviços públicos através do aumento da 
capacidade de banda larga;

Or. ro

Alteração 224
Jan Březina, Alajos Mészáros

Proposta de decisão
Artigo 3 – alínea b) 

Texto da Comissão Alteração

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

b) reforçar a flexibilidade na utilização do 
espectro, a fim de promover a inovação e o 
investimento, através da aplicação
coerente, em toda a União Europeia, dos 
princípios da neutralidade tecnológica e de 
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serviços e da viabilização do comércio de 
direitos espectrais;

serviços, de modo a assegurar condições 
equitativas para as diferentes soluções 
tecnológicas que possam ser adoptadas, e 
através de uma previsibilidade suficiente
da regulamentação, da abertura do 
espectro harmonizado a novos serviços
avançados e da viabilização do comércio 
de direitos espectrais, criando assim 
oportunidades para que sejam 
estabelecidas estruturas pan-europeias;

Or. en

Alteração 225
Petra Kammerevert

Proposta de decisão
Artigo 3 – alínea b) 

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Alteração 226
Hella Ranner

Proposta de decisão
Artigo 3 – alínea b) 
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Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Alteração 227
Robert Goebbels, Catherine Trautmann

Proposta de decisão
Artigo 3 – alínea b) 

Texto da Comissão Alteração

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

b) melhorar a utilização eficaz do 
espectro, promovendo, se for caso disso, a 
flexibilidade na utilização do espectro, a 
fim de promover a inovação e o 
investimento, através da aplicação dos 
princípios da neutralidade tecnológica e de 
serviços, e através de uma previsibilidade 
suficiente da regulamentação, da abertura 
do espectro a novos serviços e da 
viabilização do comércio de direitos 
espectrais;

Or. en
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Alteração 228
Ioan Enciu

Proposta de decisão
Artigo 3 – alínea b) 

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 229
Gunnar Hökmark

Proposta de decisão
Artigo 3 – alínea b) 

Texto da Comissão Alteração

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

b) maximizar a flexibilidade na utilização 
do espectro, a fim de promover a inovação 
e o investimento, através da aplicação
coerente dos princípios da neutralidade 
tecnológica e de serviços e através da 
previsibilidade suficiente da 
regulamentação, da abertura do espectro
harmonizado a novos serviços avançados,
e da viabilização do comércio de direitos 
espectrais, criando assim oportunidades 
para que sejam desenvolvidos serviços 
pan-europeus;

Or. en
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Alteração 230
Giles Chichester

Proposta de decisão
Artigo 3 – alínea b) 

Texto da Comissão Alteração

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

b) maximizar a flexibilidade na utilização 
do espectro, a fim de promover a inovação 
e o investimento, através da aplicação
coerente dos princípios da neutralidade 
tecnológica e de serviços e através da 
previsibilidade suficiente da 
regulamentação, da abertura do espectro
harmonizado a novos serviços avançados,
e da viabilização do comércio de direitos 
espectrais, criando assim oportunidades 
de abertura de serviços pan-europeus;

Or. en

Alteração 231
Jean-Pierre Audy

Proposta de decisão
Artigo 3 – alínea b) 

Texto da Comissão Alteração

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

b) maximizar a flexibilidade na utilização 
do espectro, a fim de promover a inovação 
e o investimento, através da aplicação
coerente dos princípios da neutralidade 
tecnológica e de serviços e através da 
previsibilidade suficiente da 
regulamentação, da abertura do espectro
harmonizado a novos serviços avançados,
e da viabilização do comércio de direitos 
espectrais, de acordo com o quadro 
regulamentar em vigor;

Or. en
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Alteração 232
Sabine Verheyen, Herbert Reul

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

Texto da Comissão Alteração

b-A) aumentar a eficiência da utilização 
do espectro, dando preferência a 
tecnologias que exigem pouco espectro, 
como pontos quentes, Wi-Fi, etc., que não 
requerem qualquer tipo de espectro;

Or. de

Alteração 233
Catherine Trautmann

Proposta de decisão
Artigo 3 – alínea c) 

Texto da Comissão Alteração

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

c) melhorar a eficiência na utilização do 
espectro, potenciando os benefícios das 
autorizações gerais e um maior uso deste 
tipo de autorizações, bem como o 
desenvolvimento do espectro isento de 
licenças, a fim de fomentar a inovação. 
Estas utilizações poderiam ser previstas, 
em particular, nos "espaços brancos" 
através das tecnologias cognitivas, na 
condição de se realizar uma avaliação de 
impacto adequada;

Or. en

Alteração 234
Catherine Trautmann

Proposta de decisão
Artigo 3 – alínea c-A) (nova) 
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Texto da Comissão Alteração

c-A) encorajar a partilha de infra-
estruturas passivas, sempre que tal for 
proporcionado e não discriminatório, 
como previsto no artigo 12.º da Directiva 
2002/21/CE;

Or. en

Alteração 235
Silvana Koch-Mehrin

Proposta de decisão
Artigo 3 – alínea d) 

Texto da Comissão Alteração

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

d) manter e desenvolver uma concorrência 
efectiva, em particular nos serviços de 
comunicações electrónicas, prevenindo 
(medidas ex ante) ou corrigindo (medidas 
ex post) situações de acumulação excessiva 
de radiofrequências por determinados 
operadores económicos, que podem 
distorcer a concorrência (por exemplo, por 
ocasião da aplicação da Directiva 
2009/114/CE (Directiva GSM revista));

Or. en

Alteração 236
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta de decisão
Artigo 3 – alínea d) 

Texto da Comissão Alteração

d) manter e desenvolver uma concorrência 
efectiva, em particular nos serviços de 
comunicações electrónicas, prevenindo 
(medidas ex ante) ou corrigindo (medidas 

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

ex post) situações de acumulação excessiva 
de radiofrequências por determinados 
operadores económicos, que prejudiquem 
significativamente a concorrência através 
da retirada de direitos de utilização de 
frequências ou outras medidas;

Or. en

Alteração 237
Ioan Enciu

Proposta de decisão
Artigo 3 – alínea d) 

Texto da Comissão Alteração

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

d) manter e desenvolver uma concorrência 
efectiva, em particular nos serviços de 
comunicações electrónicas, prevenindo 
(medidas ex ante) ou corrigindo (medidas 
ex post) situações de acumulação excessiva 
de radiofrequências por determinados 
operadores económicos, que prejudiquem 
significativamente a concorrência e 
causem distorções no mercado;

Or. en

Alteração 238
Matthias Groote

Proposta de decisão
Artigo 3 – alínea d) 

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Alteração 239
Catherine Trautmann

Proposta de decisão
Artigo 3 – alínea e) 

Texto da Comissão Alteração

e) reduzir a fragmentação do mercado 
interno melhorando a coordenação e a 
harmonização das condições técnicas 
relativas à utilização e disponibilidade do 
espectro, conforme necessário, incluindo o 
desenvolvimento de serviços 
transnacionais, assim como promovendo 
economias de gama e de escala ao nível da 
União Europeia;

e) reduzir a fragmentação do mercado 
interno, a fim de criar condições 
equitativas a nível pan-europeu,
melhorando a coordenação e a 
harmonização das condições técnicas 
relativas à utilização e disponibilidade do 
espectro, conforme necessário, incluindo o 
desenvolvimento de serviços 
transnacionais, assim como promovendo 
economias de gama e de escala ao nível da 
União Europeia;

Or. en

Alteração 240
Hella Ranner

Proposta de decisão
Artigo 3 – alínea f) 

Texto da Comissão Alteração

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

f) evitar interferências ou perturbações 
prejudiciais entre os dispositivos de 
radiocomunicações ou outros, facilitando a 
elaboração de normas que permitam uma 
utilização mais flexível e eficiente do 
espectro, como o reforço da imunidade dos
receptores a interferências e a fixação de 
níveis de potência adequados para o 
equipamento emissor, tomando em 
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densidade dos dispositivos e aplicações de 
radiocomunicações;

particular consideração o impacto 
cumulativo do cada vez maior volume e 
densidade dos dispositivos e aplicações de 
radiocomunicações;

Or. en

Alteração 241
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta de decisão
Artigo 3 – alínea g) 

Texto da Comissão Alteração

g) na definição das condições técnicas para 
a atribuição de radiofrequências, tomar em 
plena consideração os resultados 
científicos certificados pelas organizações 
internacionais competentes, relativamente 
aos potenciais efeitos dos campos 
electromagnéticos na saúde humana.

g) na definição das condições técnicas para 
a atribuição de radiofrequências, tomar em 
plena consideração os resultados 
científicos certificados pelas organizações 
internacionais competentes, relativamente 
aos potenciais efeitos dos campos 
electromagnéticos na saúde humana, e 
aplicá-los no respeito da neutralidade 
tecnológica e de serviços.

Or. en

Alteração 242
Jean-Pierre Audy

Proposta de decisão
Artigo 3 – alínea g) 

Texto da Comissão Alteração

g) na definição das condições técnicas para 
a atribuição de radiofrequências, tomar em 
plena consideração os resultados 
científicos certificados pelas organizações 
internacionais competentes, relativamente 
aos potenciais efeitos dos campos 
electromagnéticos na saúde humana.

g) na definição das condições técnicas para 
a atribuição de radiofrequências, tomar em 
plena consideração os resultados 
científicos certificados pelas organizações 
internacionais competentes, relativamente 
aos potenciais efeitos dos campos 
electromagnéticos na saúde humana, e 
aplicá-los no respeito da neutralidade 
tecnológica e de serviços.
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Or. en

Alteração 243
Silvia-Adriana Ţicău

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

Texto da Comissão Alteração

(g-A) assegurar a acessibilidade dos 
consumidores a novos equipamentos e 
tecnologias, de modo a que a passagem à 
tecnologia digital e a utilização eficiente 
do dividendo digital sejam aceites pelos 
consumidores;

Or. ro

Alteração 244
Lena Kolarska-Bobińska

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Alteração 245
Philippe Lamberts, em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de decisão
Artigo 3 – alínea g-A) (nova) 
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Texto da Comissão Alteração

g-A) promover a reutilização dos 
protocolos e das tecnologias Internet 
existentes para os serviços digitais do 
espectro radioeléctrico;

Or. en

Alteração 246
Philippe Lamberts, em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de decisão
Artigo 3 – alínea g-B) (nova) 

Texto da Comissão Alteração

g-B) reduzir as emissões de carbono da 
União, reforçando a eficácia técnica das 
redes de comunicação sem fios e das suas 
aplicações;

Or. en

Alteração 247
Paul Rübig

Proposta de decisão
Artigo 3 – alínea g-B) (nova) 

Texto da Comissão Alteração

g-B) reduzir as emissões de carbono da 
União, reforçando a eficácia técnica das 
redes de comunicação sem fios e das suas 
aplicações;

Or. en
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Alteração 248
Jean-Pierre Audy

Proposta de decisão
Artigo 4 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

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

1. Os Estados-Membros adoptarão, até 1 de 
Janeiro de 2013, medidas de autorização e 
atribuição apropriadas para o 
desenvolvimento de serviços de banda 
larga, em conformidade com a Directiva 
2002/20/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, relativa à autorização de redes e 
serviços de comunicações electrónicas 
(Directiva Autorização).

Or. en

Alteração 249
Jan Březina, Alajos Mészáros

Proposta de decisão
Artigo 4 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 250
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de decisão
Artigo 4 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. ro

Alteração 251
Catherine Trautmann

Proposta de decisão
Artigo 4 – n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros promovem, em 
cooperação com a Comissão, a utilização 

2. Os Estados-Membros promovem, em 
cooperação com a Comissão, a utilização 
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colectiva do espectro, bem como a sua 
utilização partilhada.

colectiva do espectro, bem como a sua 
utilização partilhada e isenta de licença, 
por exemplo em "espaços brancos", após 
a realização de uma avaliação de impacto 
adequada.

Or. en

Alteração 252
Leonidas Donskis

Proposta de decisão
Artigo 4 – n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros promovem, em 
cooperação com a Comissão, a utilização 
colectiva do espectro, bem como a sua 
utilização partilhada.

2. Os Estados-Membros promovem, se for 
caso disso, em cooperação com a 
Comissão, a utilização colectiva do 
espectro, bem como a sua utilização 
partilhada, permitindo o desenvolvimento 
de novas tecnologias, como equipamentos 
de rádio cognitivos.

Or. en

Alteração 253
Jens Rohde, Fiona Hall

Proposta de decisão
Artigo 4 – n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros promovem, em 
cooperação com a Comissão, a utilização 
colectiva do espectro, bem como a sua 
utilização partilhada.

2. Os Estados-Membros promovem, em 
cooperação com a Comissão, a utilização 
colectiva do espectro, bem como a sua 
utilização partilhada, mediante a aplicação 
de novas tecnologias, como equipamentos 
de rádio cognitivos.

Or. en
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Alteração 254
Philippe Lamberts, em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de decisão
Artigo 4 – n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros promovem, em 
cooperação com a Comissão, a utilização 
colectiva do espectro, bem como a sua 
utilização partilhada.

2. Os Estados-Membros promovem, em 
cooperação com a Comissão, a utilização 
colectiva do espectro, bem como a sua 
utilização partilhada e sem licença.

Or. en

Alteração 255
Philippe Lamberts, em nome do Grupo Verts/ALE
Henri Weber

Proposta de decisão
Artigo 4 – n.º 3 

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Alteração 256
Catherine Trautmann

Proposta de decisão
Artigo 4 – n.º 3-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

3-A. Os Estados-Membros intensificam a 
investigação e o desenvolvimento de novas 
tecnologias, como as tecnologias 
cognitivas, uma vez que o seu 
desenvolvimento pode constituir, no 
futuro, uma mais-valia em termos de 
eficiência de utilização do espectro.

Or. en

Alteração 257
Hella Ranner

Proposta de decisão
Artigo 4 – n.º 4 

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 258
Giles Chichester

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

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

4. Os Estados-Membros asseguram que as 
condições e procedimentos de selecção 
contribuem para promover o investimento 
e a utilização eficiente do espectro. Para 
além disso, os Estados-Membros
promovem a utilização permanentemente 
eficiente do espectro tanto a nível das 
redes como a nível das aplicações dos 
utilizadores.

Or. en

Alteração 259
Paul Rübig

Proposta de decisão
Artigo 4 – n.º 4 

Texto da Comissão Alteração

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

4. Os Estados-Membros asseguram que as 
condições e procedimentos de selecção 
contribuem para promover o investimento 
e a utilização eficiente do espectro. Para 
além disso, os Estados-Membros criam 
incentivo à utilização eficiente do espectro 
tanto a nível das redes como a nível das 
aplicações.

Or. en

Alteração 260
Henri Weber, Philippe Lamberts

Proposta de decisão
Artigo 4 – n.º 4 

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros asseguram que as 
condições e procedimentos de selecção 

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

contribuam para promover o investimento 
e a utilização eficiente do espectro e que 
sejam criados incentivos para tornar os 
equipamentos informáticos e os suportes 
lógicos sem fios mais eficientes em termos 
de utilização do espectro.

Or. en

Alteração 261
Catherine Trautmann

Proposta de decisão
Artigo 4 – n.º 4 

Texto da Comissão Alteração

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

4. Os Estados-Membros asseguram que as 
condições e procedimentos de selecção 
contribuam para promover o investimento 
e a utilização eficiente do espectro, bem 
como para a coexistência de serviços e 
dispositivos novos e antigos.

Or. en

Alteração 262
Jens Rohde, Fiona Hall

Proposta de decisão
Artigo 4 – n.º 4 

Texto da Comissão Alteração

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

4. Os Estados-Membros asseguram que as 
condições e procedimentos de selecção 
contribuam para promover a concorrência 
e a igualdade de condições a nível 
pan-europeu, o investimento e a utilização 
eficiente do espectro.

Or. en
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Alteração 263
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta de decisão
Artigo 4 – n.º 4 

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 264
Catherine Trautmann

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

Texto da Comissão Alteração

4-A. Os Estados-Membros promovem a 
utilização permanentemente eficiente do 
espectro tanto a nível das redes como a 
nível das aplicações e equipamentos dos 
utilizadores.

Or. en

Alteração 265
Jens Rohde

Proposta de decisão
Artigo 4 – n.º 5 

Texto da Comissão Alteração

5. A fim de evitar a possível fragmentação 
do mercado interno devido a condições e 
procedimentos de selecção divergentes 
relativamente às faixas de radiofrequências 
harmonizadas atribuídas aos serviços de 

5. A fim de evitar a possível fragmentação 
do mercado interno devido a condições e 
procedimentos de selecção divergentes 
relativamente às faixas de radiofrequências 
harmonizadas atribuídas aos serviços de 
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comunicações electrónicas e 
comercializáveis em todos os 
Estados-Membros nos termos do artigo 
9.ºB da Directiva 2002/21/CE, a Comissão 
define, em cooperação com os 
Estados-Membros, orientações relativas às 
condições e procedimentos de autorização 
para as faixas em questão, no que diz 
particularmente respeito à partilha de 
infra-estruturas e às condições de 
cobertura.

comunicações electrónicas e 
comercializáveis em todos os 
Estados-Membros nos termos do artigo 
9.ºB da Directiva 2002/21/CE, a Comissão 
define, em cooperação com os 
Estados-Membros, orientações relativas às 
condições e procedimentos de autorização 
para as faixas em questão, a fim de 
assegurar condições equitativas a nível 
pan-europeu.

Or. en

Alteração 266
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de decisão
Artigo 4 – n.º 5 

Texto da Comissão Alteração

5. A fim de evitar a possível fragmentação 
do mercado interno devido a condições e 
procedimentos de selecção divergentes 
relativamente às faixas de radiofrequências 
harmonizadas atribuídas aos serviços de 
comunicações electrónicas e 
comercializáveis em todos os 
Estados-Membros nos termos do artigo 
9.ºB da Directiva 2002/21/CE, a Comissão 
define, em cooperação com os 
Estados-Membros, orientações relativas às 
condições e procedimentos de autorização 
para as faixas em questão, no que diz 
particularmente respeito à partilha de 
infra-estruturas e às condições de 
cobertura.

5. A fim de evitar a possível fragmentação 
do mercado interno devido a condições e 
procedimentos de selecção divergentes 
relativamente às faixas de radiofrequências 
harmonizadas atribuídas aos serviços de 
comunicações electrónicas e 
comercializáveis em todos os 
Estados-Membros nos termos do artigo 
9.ºB da Directiva 2002/21/CE, a Comissão 
define, em cooperação com os 
Estados-Membros e respeitando o 
princípio da subsidiariedade, orientações 
relativas às condições e procedimentos de 
autorização para as faixas em questão, no 
que diz particularmente respeito à partilha 
de infra-estruturas e às condições de 
cobertura.

Or. ro
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Alteração 267
Matthias Groote

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

Texto da Comissão Alteração

6-A. As medidas tomadas nos termos do 
n.º 1 são complementares em relação à 
pronta libertação da faixa dos 900 MHz, 
em conformidade com a directiva alterada 
relativa à telefonia móvel. Estas medidas 
não devem dar origem a qualquer forma 
de discriminação e devem impedir 
distorções da concorrência em benefício 
de operadores com uma posição 
dominante no mercado.

Or. de

Alteração 268
Lena Kolarska-Bobińska

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en
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Alteração 269
Silvana Koch-Mehrin

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

Texto da Comissão Alteração

6-A. As medidas referidas no n.º 1 
completam a abertura oportuna e 
favorável à concorrência da faixa de 900 
MHz, em conformidade com a Directiva 
2009/114/CE (Directiva GSM revista), 
devem ser não discriminatórias e não 
devem distorcer a concorrência em 
benefício dos operadores existentes.

Or. en

Alteração 270
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Paul Rübig

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

Texto da Comissão Alteração

6-A. As medidas referidas no n.º 1 
completam a abertura oportuna e 
favorável à concorrência da faixa de 900 
MHz, em conformidade com a Directiva 
2009/114/CE (Directiva GSM revista), 
devem ser não discriminatórias e não 
devem distorcer a concorrência.

Or. en

Alteração 271

Philippe Lamberts, em nome do Grupo Verts/ALE

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

6-A. Os Estados-Membros e a Comissão 
propõem medidas tendentes a reduzir os 
litígios e as responsabilidades jurídicas no 
âmbito da utilização das redes em malha 
sem fios e dos espectros radioeléctricos 
para a prestação de serviços Internet.

Or. en

Alteração 272
Jean-Pierre Audy

Proposta de decisão
Artigo 5 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

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

1. Os Estados-Membros promovem a 
concorrência efectiva e velarão pela não 
existência de distorções abusivas da 
concorrência no mercado interno dos 
serviços de comunicações electrónicas, em 
conformidade com o n.º 7 do artigo 9.º da 
Directiva 2002/21/CE e do n.º 6 do artigo 
5.º da Directiva 2002/20/CE.

Or. en

Alteração 273
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de decisão
Artigo 5 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

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

1. Os Estados-Membros asseguram e 
promovem a concorrência efectiva e 
velarão pela não existência de distorções 
abusivas da concorrência tanto no mercado 
interno como nos mercados nacionais 
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mesmo. específicos.

Or. ro

Alteração 274
Giles Chichester

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 275
Jens Rohde, Fiona Hall, Philippe Lamberts

Proposta de decisão
Artigo 5 – n.º 2 – parte introdutória 
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Texto da Comissão Alteração

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

2. A fim de dar plenamente cumprimento 
às obrigações previstas no n.º 1 e, em 
particular, assegurar que a concorrência 
não é distorcida por qualquer atribuição,
acumulação, transferência ou modificação 
de direitos de utilização de 
radiofrequências, os Estados-Membros
devem, antes da atribuição de 
radiofrequências, realizar uma análise 
aprofundada do mercado para determinar 
se a atribuição prevista é susceptível de 
reduzir ou distorcer a concorrência nos 
mercados de comunicações móveis em 
causa, tendo em conta os direitos já 
atribuídos aos operadores do mercado em 
questão. Se a atribuição de 
radiofrequências for susceptível de 
reduzir ou distorcer a concorrência, os 
Estados-Membros devem adoptar as 
medidas mais adequadas para promover 
uma concorrência efectiva e, pelo menos, 
uma das seguintes medidas, sem prejuízo 
da aplicação das regras da concorrência:

Or. en

Alteração 276
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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

Texto da Comissão Alteração

a) Os Estados-Membros podem limitar a 
parcela de espectro para a qual tenham sido 
concedidos direitos de utilização a 
qualquer operador económico ou podem 
impor condições à atribuição de tais 
direitos de utilização, tais como a 
concessão de um acesso grossista em 
determinadas faixas de frequências ou em 
determinados grupos de faixas com 

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

de 1 GHz atribuídas aos serviços de 
comunicações electrónicas;

Or. en

Alteração 277
Jens Rohde, Fiona Hall, Adina-Ioana Vălean, Philippe Lamberts

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 278
Lena Kolarska-Bobińska

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

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

Or. en

Alteração 279
Jens Rohde, Fiona Hall, Philippe Lamberts

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

Texto da Comissão Alteração

a-A) Os Estados-Membros podem 
reservar uma determinada parte de uma 
faixa de frequência ou um grupo de 
faixas para novos operadores aos quais 
não tenha sido previamente atribuída 
qualquer frequência ou aos quais tenha 
sido atribuída uma frequências muito 
mais reduzida, a fim de garantir 
condições equitativas entre os antigos 
operadores do mercado de comunicações 
móveis e os novos operadores, 
assegurando a igualdade de condições no 
acesso a faixas de frequência mais 
baixas;

Or. en

Alteração 280
Lena Kolarska-Bobińska

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

Texto da Comissão Alteração

a-A) Os Estados-Membros podem tomar 
medidas para garantir uma atribuição de 
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espectro mais uniforme entre operadores 
económicos, reservando espectro para 
novos operadores numa faixa de 
frequência ou num grupo de faixas com 
características semelhantes ou reservando 
espectro para a utilização sem licença das 
referidas faixas;

Or. en

Alteração 281
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de decisão
Artigo 5 – parágrafo 2 – ponto (b) 

Texto da Comissão Alteração

b) Os Estados-Membros podem recusar 
atribuir novos direitos de utilização ou 
permitir novas utilizações do espectro em 
determinadas faixas de frequências, ou 
ainda impor condições à atribuição de 
novos direitos de utilização ou à 
autorização de novas utilizações do 
espectro, sempre que houver riscos de 
acumulação de radiofrequências, por parte 
de determinados operadores económicos, 
susceptível de prejudicar 
significativamente a concorrência;

b) Os Estados-Membros podem recusar 
atribuir novos direitos de utilização ou 
permitir novas utilizações do espectro em 
determinadas faixas de frequências, ou 
ainda impor condições à atribuição de 
novos direitos de utilização ou à 
autorização de novas utilizações do 
espectro, sempre que houver riscos de 
acumulação de radiofrequências, por parte 
de determinados operadores económicos, 
caso essa acumulação seja susceptível de 
prejudicar significativamente a 
concorrência;

Or. ro

Alteração 282
Silvana Koch-Mehrin

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

Texto da Comissão Alteração

d) Os Estados-Membros podem alterar 
direitos já concedidos em conformidade 

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

com o artigo 14.º da Directiva 2002/20/CE, 
sempre que necessário para corrigir ex post 
situações de acumulação excessiva de 
radiofrequências, por determinados 
operadores económicos, que possam 
distorcer a concorrência (por exemplo, por 
ocasião da aplicação da Directiva 
2009/114/CE (Directiva GSM revista)).

Or. en

Alteração 283
Catherine Trautmann

Proposta de decisão
Artigo 5 – n.° 2-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

2-A. Ao aplicarem as medidas referidas 
no n.º 2, os Estados-Membros asseguram 
a conformidade com os procedimentos 
relativos à imposição ou variação dessas 
condições, estabelecidos na 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 284
Catherine Trautmann

Proposta de decisão
Artigo 5 – n.º 3 
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Texto da Comissão Alteração

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

3. Os Estados-Membros asseguram que os 
procedimentos de autorização e selecção 
não originam atrasos e promovem a 
concorrência efectiva. Nesse sentido e 
para evitar longas discussões que 
dificultem a implantação, em detrimento 
dos clientes, os Estados-Membros
consideram a oportunidade de fixar 
prazos para as negociações com os 
proprietários no que respeita à 
implantação de infra-estruturas passivas. 
Uma vez expirado o prazo, considera-se 
que não foi alcançado qualquer acordo e 
possibilita-se o início de novas 
negociações.

Or. en

Alteração 285
Hella Ranner

Proposta de decisão
Artigo 5 – n.º 3 

Texto da Comissão Alteração

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

3. Os Estados-Membros asseguram que os 
procedimentos de autorização e selecção 
não originam atrasos e promovem a 
concorrência efectiva, bem como a 
experiência do utilizador final pela 
coexistência de serviços e dispositivos 
novos e antigos, adoptando medidas como 
o diálogo entre as partes interessadas e 
mecanismos de compensação.

Or. en
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Alteração 286
Philippe Lamberts, em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de decisão
Artigo 5 – n.º 3 

Texto da Comissão Alteração

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

3. Os Estados-Membros asseguram que os 
procedimentos de autorização e selecção 
não originam atrasos, são não 
discriminatórios e promovem a 
concorrência efectiva, impedindo 
quaisquer potenciais efeitos anti-
competitivos para benefício dos cidadãos e 
consumidores da União.

Or. en

Alteração 287
Gunnar Hökmark

Proposta de decisão
Artigo 5 – n.º 3 

Texto da Comissão Alteração

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

3. Os Estados-Membros asseguram que os 
procedimentos de autorização e selecção 
não originam atrasos e promovem a 
concorrência efectiva, impedindo 
quaisquer potenciais efeitos anti-
competitivos para benefício dos cidadãos e 
consumidores da União.

Or. en

Alteração 288
Giles Chichester

Proposta de decisão
Artigo 5 – n.º 3 



PE460.855v01-00 42/107 AM\860614PT.doc

PT

Texto da Comissão Alteração

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

3. Os Estados-Membros asseguram que os 
procedimentos de autorização e selecção 
não originam atrasos e promovem a 
concorrência efectiva, impedindo 
quaisquer potenciais efeitos anti-
competitivos para benefício dos cidadãos e 
consumidores da União.

Or. en

Alteração 289
Jean-Pierre Audy

Proposta de decisão
Artigo 5 – n.º 3 

Texto da Comissão Alteração

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

3. Os Estados-Membros asseguram que os 
procedimentos de autorização e selecção 
aplicáveis aos serviços de comunicações 
electrónicas não originam atrasos 
indevidos e promovem a concorrência 
efectiva em benefício dos cidadãos e 
consumidores da União.

Or. en

Alteração 290
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de decisão
Artigo 5 – n.º 3 

Texto da Comissão Alteração

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

3. Os Estados-Membros asseguram que os 
procedimentos de autorização e selecção 
não originam atrasos, asseguram 
resultados previsíveis e promovem 
investimentos e concorrência efectiva.
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Or. ro

Alteração 291
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Paul Rübig

Proposta de decisão
Artigo 5 – n.º 3 

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 292
Silvana Koch-Mehrin

Proposta de decisão
Artigo 5 – n.º 3 

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 293
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta de decisão
Artigo 5 – n.º 3-A (novo) 
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Texto da Comissão Alteração

3-A. Sempre que desejem adoptar uma 
das medidas referidas no n.º 2, os 
Estados-Membros fazem-no impondo as 
condições previstas no artigo 6.º da 
Directiva "Autorização", em 
conformidade com os procedimentos 
relativos à imposição ou variação dessas 
condições, estabelecidos na 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.
______________________
* JO L 337 de 18.12.2009, p. 37.

Or. en

Alteração 294
Maria Da Graça Carvalho

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

Texto da Comissão Alteração

3-A. Sempre que desejem adoptar uma 
das medidas referidas no n.º 2, os 
Estados-Membros fazem-no impondo as 
condições previstas no artigo 6.º da 
Directiva "Autorização", em 
conformidade com os procedimentos 
relativos à imposição ou variação dessas 
condições, estabelecidos na Directiva 
2009/140/CE, que altera a Directiva 
2002/21/CE relativa a um quadro 
regulamentar comum para as redes e 
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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 295
Amalia Sartori, Lara Comi, Tiziano Motti

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

Texto da Comissão Alteração

3-A. Sempre que desejem adoptar uma 
das medidas referidas no n.º 2, os 
Estados-Membros fazem-no impondo as 
condições previstas no artigo 6.º da
Directiva "Autorização", em 
conformidade com os procedimentos 
relativos à imposição ou variação dessas 
condições, estabelecidos na 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 296
Patrizia Toia, Teresa Riera Madurell, Mario Pirillo, Niki Tzavela, Francesco De Angelis

Proposta de decisão
Artigo 5 – n.º 3-A (novo) 
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Texto da Comissão Alteração

3-A. Sempre que desejem adoptar uma 
das medidas referidas no n.º 2, os 
Estados-Membros fazem-no impondo as 
condições previstas no artigo 6.º da 
Directiva "Autorização", em 
conformidade com os procedimentos 
relativos à imposição ou variação dessas 
condições, estabelecidos na 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 297
András Gyürk

Proposta de decisão
Artigo 6 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

1. Sem prejuízo do princípio da 
neutralidade tecnológica e de serviços, os 
Estados-Membros, em cooperação com a 
Comissão, tomam as medidas necessárias 
para assegurar a atribuição de espectro 
suficiente, dentro da União, em termos de 
cobertura e capacidade, a fim de assegurar 
que as aplicações sem fios contribuem 
efectivamente para que todos os cidadãos 
da UE tenham acesso à banda larga com 
débito de 30 Mbps ou superior o mais 
tardar em 2020.

1. Sem prejuízo do princípio da 
neutralidade tecnológica e de serviços, os 
Estados-Membros, em cooperação com a 
Comissão, tomam as medidas necessárias 
para assegurar a atribuição de espectro 
suficiente, dentro da União, em termos de 
cobertura e capacidade (incluindo a rede 
de retorno), a fim de assegurar que as 
aplicações sem fios contribuem 
efectivamente para que todos os cidadãos 
da UE tenham acesso à banda larga com 
débito de 30 Mbps ou superior o mais 
tardar em 2020.



AM\860614PT.doc 47/107 PE460.855v01-00

PT

Or. en

Alteração 298
Leonidas Donskis

Proposta de decisão
Artigo 6 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

1. Sem prejuízo do princípio da 
neutralidade tecnológica e de serviços, os 
Estados-Membros, em cooperação com a 
Comissão, tomam as medidas necessárias 
para assegurar a atribuição de espectro 
suficiente, dentro da União, em termos de 
cobertura e capacidade, a fim de assegurar 
que as aplicações sem fios contribuem 
efectivamente para que todos os cidadãos 
da UE tenham acesso à banda larga com 
débito de 30 Mbps ou superior o mais 
tardar em 2020.

1. Sem prejuízo do princípio de 
neutralidade tecnológica e de serviços, os 
Estados-Membros, em cooperação com a 
Comissão, tomam as medidas necessários 
para assegurar a disponibilização de 
espectro harmonizado suficiente, dentro da 
União, em termos de cobertura e 
capacidade, permitindo que a União tenha 
o débito de banda larga mais rápido do 
mundo, a fim de assegurar que as 
aplicações sem fios e a liderança Europeia 
em novos serviços contribuem 
efectivamente para o crescimento 
económico e para que todos os cidadãos da 
UE tenham acesso a débitos de banda larga 
nunca inferiores a 30 Mbps o mais tardar 
em 2020.

Or. en

Alteração 299
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta de decisão
Artigo 6 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

1. Sem prejuízo do princípio da 
neutralidade tecnológica e de serviços, os 
Estados-Membros, em cooperação com a 
Comissão, tomam as medidas necessárias 
para assegurar a atribuição de espectro 
suficiente, dentro da União, em termos de 
cobertura e capacidade, a fim de assegurar 

1. Sem prejuízo do princípio da 
neutralidade tecnológica e de serviços, os 
Estados-Membros, em cooperação com a 
Comissão, tomam as medidas necessárias 
para assegurar a atribuição de espectro 
suficiente, dentro da União, em termos de 
cobertura e capacidade, a fim de assegurar 
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que as aplicações sem fios contribuem 
efectivamente para que todos os cidadãos 
da UE tenham acesso à banda larga com
débito de 30 Mbps ou superior o mais 
tardar em 2020.

que as aplicações sem fios contribuem
efectivamente para que todos os cidadãos 
da UE tenham acesso a redes de banda 
larga capazes de atingir um débito de 30 
Mbps ou superior o mais tardar em 2020.

Or. en

Alteração 300
Leonidas Donskis

Proposta de decisão
Artigo 6 – n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros autorizarão, até 1 
de Janeiro de 2012, a utilização de todas as 
radiofrequências designadas pelas Decisões
2008/477/CE (2,5–2,69 GHz), 
2008/411/CE (3,4–3,8 GHz) e 
2009/766/CE (900/1800 MHz) da 
Comissão, em condições que garantam 
um fácil acesso dos consumidores aos
serviços de banda larga sem fios.

2. Os Estados-Membros disponibilizarão, 
até 1 de Janeiro de 2012, todas as faixas de 
frequência designadas pelas Decisões 
2008/477/CE (2,5–2,69 GHz), 
2008/411/CE (3,4–3,8 GHz) e 
2009/766/CE (900/1800 MHz) da 
Comissão, a fim de promover uma maior 
disponibilidade dos serviços de banda 
larga sem fios, em benefício dos cidadãos 
e dos consumidores da União, sem 
prejuízo da utilização presente ou futura 
de outros serviços com um direito de 
acesso igual a estas radiofrequências, 
com base nas condições especificadas nas 
referidas Decisões da Comissão.

Or. en

Alteração 301
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler

Proposta de decisão
Artigo 6 – n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros autorizarão, até 1 
de Janeiro de 2012, a utilização de todas as 

2. Os Estados-Membros autorizarão, até 1 
de Janeiro de 2012, a utilização de todas as 



AM\860614PT.doc 49/107 PE460.855v01-00

PT

radiofrequências designadas pelas Decisões 
2008/477/CE (2,5–2,69 GHz), 
2008/411/CE (3,4–3,8 GHz) e 
2009/766/CE (900/1800 MHz) da 
Comissão, em condições que garantam um 
fácil acesso dos consumidores aos serviços 
de banda larga sem fios.

radiofrequências designadas pelas Decisões 
2008/477/CE (2,5–2,69 GHz), 
2008/411/CE (3,4–3,8 GHz) e 
2009/766/CE (900/1800 MHz) da 
Comissão, em condições que garantam um 
fácil acesso dos consumidores aos serviços 
de banda larga sem fios, sem prejuízo da 
utilização presente ou futura de outros 
serviços com um direito de acesso igual a 
estas radiofrequências, com base nas 
condições especificadas na Decisão 
2008/411/CE da Comissão.

Or. en

Alteração 302
Jean-Pierre Audy

Proposta de decisão
Artigo 6 – n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros autorizarão, até 1 
de Janeiro de 2012, a utilização de todas as 
radiofrequências designadas pelas Decisões 
2008/477/CE (2,5–2,69 GHz), 
2008/411/CE (3,4–3,8 GHz) e 
2009/766/CE (900/1800 MHz) da 
Comissão, em condições que garantam um 
fácil acesso dos consumidores aos serviços 
de banda larga sem fios.

2. Os Estados-Membros autorizarão, até 1 
de Janeiro de 2012, a utilização de todas as 
radiofrequências designadas pelas Decisões 
2008/477/CE (2,5–2,69 GHz), 
2008/411/CE (3,4–3,8 GHz) e 
2009/766/CE (900/1800 MHz) da 
Comissão, em condições que garantam um 
fácil acesso dos consumidores aos serviços 
de banda larga sem fios. Por razões de 
harmonização, a utilização da faixa 3.4-
3.8 GHz deve basear-se nos resultados do 
trabalho em curso dos órgãos de 
normalização.

Or. en

Alteração 303
Philippe Lamberts, em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de decisão
Artigo 6 – n.º 2 
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Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros autorizarão, até 1 
de Janeiro de 2012, a utilização de todas as 
radiofrequências designadas pelas Decisões 
2008/477/CE (2,5–2,69 GHz), 
2008/411/CE (3,4–3,8 GHz) e 
2009/766/CE (900/1800 MHz) da 
Comissão, em condições que garantam um 
fácil acesso dos consumidores aos serviços 
de banda larga sem fios.

2. Os Estados-Membros autorizarão, até 1 
de Janeiro de 2012, a utilização de todas as 
radiofrequências designadas pelas Decisões 
2008/477/CE (2,5–2,69 GHz), 
2008/411/CE (3,4–3,8 GHz) e 
2009/766/CE (900/1800 MHz) da 
Comissão, em condições que garantam o
acesso, sem licença e não discriminatório,
dos consumidores aos serviços de banda 
larga sem fios.

Or. en

Alteração 304
Catherine Trautmann

Proposta de decisão
Artigo 6 – n.º 2-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os Estados-Membros promovem a 
constante actualização, por parte dos 
fornecedores de comunicações 
electrónicas, das suas redes em função da 
tecnologia mais recente e mais eficaz, a 
fim de criarem os seus próprios 
dividendos.

Or. en

Alteração 305
Leonidas Donskis

Proposta de decisão
Artigo 6 – n.º 3 

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros disponibilizarão, o 
mais tardar em 1 de Janeiro de 2013, a 

3. Os Estados-Membros disponibilizarão, o 
mais tardar em 1 de Janeiro de 2013, a 
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faixa dos 800 MHz para os serviços de 
comunicações electrónicas em 
conformidade com as condições técnicas 
harmonizadas estabelecidas nos termos da 
Decisão n.º 676/2002/CE. Para os 
Estados-Membros onde circunstâncias 
nacionais ou locais excepcionais impeçam 
a disponibilidade dessa faixa, a Comissão 
poderá autorizar derrogações específicas 
até 2015. Em conformidade com o artigo 
9.º da Directiva 2002/21/CE, a Comissão 
acompanha, em cooperação com os 
Estados-Membros, a utilização do espectro 
abaixo de 1 GHz e avalia a possibilidade 
de libertar radiofrequências adicionais a 
disponibilizar para novas aplicações.

faixa dos 800 MHz para os serviços de 
comunicações electrónicas em 
conformidade com as condições técnicas 
harmonizadas estabelecidas nos termos da 
Decisão n.º 676/2002/CE. Para os 
Estados-Membros onde circunstâncias 
nacionais ou locais excepcionais, incluindo 
problemas de coordenação 
transfronteiriça das frequências, impeçam 
a disponibilidade dessa faixa, a Comissão 
deverá autorizar derrogações específicas 
até ao fim de 2015, em resposta a um 
pedido do Estado-Membro em causa. Se 
problemas de coordenação 
transfronteiriça das frequências com um 
ou vários países terceiros impedirem a 
disponibilidade da faixa, a Comissão 
autorizará derrogações específicas numa 
base anual, até à eliminação dos 
obstáculos atrás referidos. Em 
conformidade com o artigo 9.º da Directiva 
2002/21/CE, a Comissão acompanha, em 
cooperação com os Estados-Membros, a 
utilização do espectro abaixo de 1 GHz e 
avalia a possibilidade de libertar 
radiofrequências adicionais a 
disponibilizar, a fim de satisfazer a 
crescente procura de banda larga sem 
fios.

Or. en

Alteração 306
Vladimir Urutchev

Proposta de decisão
Artigo 6 – n.º 3 

Texto da Comissão Alteração

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

3. Os Estados-Membros disponibilizarão, o 
mais tardar em 1 de Janeiro de 2013, a 
faixa dos 800 MHz para os serviços de 
comunicações electrónicas em 
conformidade com as condições técnicas 
harmonizadas estabelecidas nos termos da 
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Decisão n.º 676/2002/CE. Para os 
Estados-Membros onde circunstâncias 
nacionais ou locais excepcionais impeçam 
a disponibilidade dessa faixa, a Comissão 
poderá autorizar derrogações específicas
até 2015. Em conformidade com o artigo 
9.º da Directiva 2002/21/CE, a Comissão 
acompanha, em cooperação com os 
Estados-Membros, a utilização do espectro 
abaixo de 1 GHz e avalia a possibilidade 
de libertar radiofrequências adicionais a 
disponibilizar para novas aplicações.

Decisão 2010/267/UE. Para os 
Estados-Membros onde circunstâncias 
nacionais ou locais específicas ou 
problemas de coordenação 
transfronteiriça das frequências com um 
ou vários países terceiros impeçam a 
disponibilidade dessa faixa, a aplicação da 
Decisão 2010/267/EU da Comissão poderá 
ser adiada até à eliminação desses 
obstáculos. Os Estados-Membros em 
questão notificarão à Comissão a sua 
intenção de recorrer ao prazo de 
adiamento da aplicação referido no 
presente número, o mais tardar seis meses 
após a entrada em vigor da presente 
directiva. Em conformidade com o artigo 
9.º da Directiva 2002/21/CE, a Comissão 
acompanha, em cooperação com os 
Estados-Membros, a utilização do espectro 
abaixo de 1 GHz e avalia a possibilidade 
de libertar radiofrequências adicionais a 
disponibilizar para novas aplicações.

Or. en

Alteração 307
Lara Comi, Amalia Sartori

Proposta de decisão
Artigo 6 – n.º 3 

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros disponibilizarão, o 
mais tardar em 1 de Janeiro de 2013, a 
faixa dos 800 MHz para os serviços de 
comunicações electrónicas em 
conformidade com as condições técnicas 
harmonizadas estabelecidas nos termos da 
Decisão n.º 676/2002/CE. Para os 
Estados-Membros onde circunstâncias 
nacionais ou locais excepcionais impeçam 
a disponibilidade dessa faixa, a Comissão 
poderá autorizar derrogações específicas 
até 2015. Em conformidade com o artigo 
9.º da Directiva 2002/21/CE, a Comissão 

3. Os Estados-Membros disponibilizarão, o 
mais tardar em 1 de Janeiro de 2013, a 
faixa dos 800 MHz para os serviços de 
comunicações electrónicas em 
conformidade com as condições técnicas 
harmonizadas estabelecidas nos termos da 
Decisão n.º 676/2002/CE. Para os 
Estados-Membros onde circunstâncias 
nacionais ou locais excepcionais impeçam 
a disponibilidade dessa faixa, a Comissão 
deverá autorizar derrogações específicas 
até ao fim de 2015, em resposta a um 
pedido devidamente justificado do Estado-
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acompanha, em cooperação com os 
Estados-Membros, a utilização do espectro 
abaixo de 1 GHz e avalia a possibilidade 
de libertar radiofrequências adicionais a 
disponibilizar para novas aplicações.

Membro em causa. Se problemas de 
coordenação transfronteiriça das 
frequências com um ou vários países 
terceiros impedirem a disponibilidade da 
faixa, a Comissão poderá autorizar 
derrogações excepcionais numa base 
anual, até à eliminação desses obstáculos.
Em conformidade com o artigo 9.º da 
Directiva 2002/21/CE, a Comissão 
acompanha, em cooperação com os 
Estados-Membros, a utilização de todo o
espectro de radiofrequências e avalia a 
possibilidade de libertar radiofrequências 
adicionais a disponibilizar para novas 
aplicações. Tal incluirá, por exemplo, a 
utilização de tecnologias WiFi e DVB 
como plataforma complementar para os 
serviços aos dispositivos móveis.

Or. en

Alteração 308
Jean-Pierre Audy

Proposta de decisão
Artigo 6 – n.º 3 

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros disponibilizarão, o 
mais tardar em 1 de Janeiro de 2013, a 
faixa dos 800 MHz para os serviços de 
comunicações electrónicas em 
conformidade com as condições técnicas 
harmonizadas estabelecidas nos termos da 
Decisão n.º 676/2002/CE. Para os 
Estados-Membros onde circunstâncias 
nacionais ou locais excepcionais impeçam 
a disponibilidade dessa faixa, a Comissão 
poderá autorizar derrogações específicas 
até 2015. Em conformidade com o artigo 
9.º da Directiva 2002/21/CE, a Comissão 
acompanha, em cooperação com os 
Estados-Membros, a utilização do espectro 
abaixo de 1 GHz e avalia a possibilidade 
de libertar radiofrequências adicionais a 

3. Os Estados-Membros disponibilizarão, o 
mais tardar em 1 de Janeiro de 2013, a 
faixa dos 800 MHz para os serviços de 
comunicações electrónicas em 
conformidade com as condições técnicas 
harmonizadas estabelecidas nos termos da 
Decisão n.º 676/2002/CE. Para os 
Estados-Membros onde circunstâncias 
nacionais ou locais excepcionais impeçam 
a disponibilidade dessa faixa, a Comissão 
deverá autorizar derrogações específicas 
até ao fim de 2015, em resposta a um 
pedido devidamente justificado do Estado-
Membro em causa. Se problemas de 
coordenação transfronteiriça das 
frequências com um ou vários países 
terceiros impedirem a disponibilidade da 
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disponibilizar para novas aplicações. faixa, a Comissão poderá autorizar 
derrogações excepcionais numa base 
anual, até à eliminação desses obstáculos.
Em conformidade com o artigo 9.º da 
Directiva 2002/21/CE, a Comissão, em 
cooperação com os Estados-Membros, 
avalia a possibilidade de libertar 
radiofrequências adicionais a disponibilizar 
para novas aplicações no âmbito do 
inventário a que se refere o artigo 8.º.

Or. en

Alteração 309
Arturs Krišjānis Kariņš

Proposta de decisão
Artigo 6 – n.º 3 

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros disponibilizarão, o 
mais tardar em 1 de Janeiro de 2013, a 
faixa dos 800 MHz para os serviços de 
comunicações electrónicas em 
conformidade com as condições técnicas 
harmonizadas estabelecidas nos termos da 
Decisão n.º 676/2002/CE. Para os 
Estados-Membros onde circunstâncias 
nacionais ou locais excepcionais impeçam 
a disponibilidade dessa faixa, a Comissão 
poderá autorizar derrogações específicas 
até 2015. Em conformidade com o artigo 
9.º da Directiva 2002/21/CE, a Comissão 
acompanha, em cooperação com os 
Estados-Membros, a utilização do espectro 
abaixo de 1 GHz e avalia a possibilidade 
de libertar radiofrequências adicionais a 
disponibilizar para novas aplicações.

3. Os Estados-Membros disponibilizarão, o 
mais tardar em 1 de Janeiro de 2013, a 
faixa dos 800 MHz para os serviços de 
comunicações electrónicas em 
conformidade com as condições técnicas
harmonizadas estabelecidas nos termos da 
Decisão n.º 676/2002/CE. Para os 
Estados-Membros onde circunstâncias 
nacionais ou locais excepcionais impeçam 
a disponibilidade dessa faixa, a Comissão 
deverá autorizar derrogações específicas 
até ao fim de 2015, em resposta a um 
pedido devidamente justificado do Estado-
Membro em causa. Se problemas de 
coordenação transfronteiriça das 
frequências com um ou vários países 
terceiros impedirem a disponibilidade da 
faixa, a Comissão poderá autorizar 
derrogações excepcionais numa base 
anual, até à eliminação desses obstáculos.
Em conformidade com o artigo 9.º da 
Directiva 2002/21/CE, a Comissão 
acompanha, em cooperação com os 
Estados-Membros, a utilização do espectro 
abaixo de 1 GHz e avalia a possibilidade 
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de libertar radiofrequências adicionais a 
disponibilizar para novas aplicações.

Or. en

Alteração 310
Peter Skinner

Proposta de decisão
Artigo 6 – n.º 3 

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros disponibilizarão, o 
mais tardar em 1 de Janeiro de 2013, a 
faixa dos 800 MHz para os serviços de 
comunicações electrónicas em 
conformidade com as condições técnicas 
harmonizadas estabelecidas nos termos da 
Decisão n.º 676/2002/CE. Para os 
Estados-Membros onde circunstâncias 
nacionais ou locais excepcionais impeçam 
a disponibilidade dessa faixa, a Comissão 
poderá autorizar derrogações específicas 
até 2015. Em conformidade com o artigo 
9.º da Directiva 2002/21/CE, a Comissão 
acompanha, em cooperação com os 
Estados-Membros, a utilização do espectro 
abaixo de 1 GHz e avalia a possibilidade 
de libertar radiofrequências adicionais a 
disponibilizar para novas aplicações.

3. Os Estados-Membros disponibilizarão, o 
mais tardar em 17 Junho 2015, a faixa dos 
800 MHz para os serviços de 
comunicações electrónicas em 
conformidade com as condições técnicas 
harmonizadas estabelecidas nos termos da 
Decisão n.º 676/2002/CE. Para os 
Estados-Membros onde o processo de 
conversão ao digital se encontre numa 
fase avançada ou já esteja concluído e 
onde a migração dos serviços existentes 
possa ser gerida a tempo, a Comissão 
recomenda a disponibilização da banda 
até 1 de Janeiro de 2013. Em 
conformidade com o artigo 9.º da Directiva 
2002/21/CE, a Comissão acompanha, em 
cooperação com os Estados-Membros, a 
utilização da banda UHF (ou seja, do 
espectro entre 300 MHz e 3GHz) e avalia 
a possibilidade de libertar radiofrequências 
adicionais a disponibilizar para novas 
aplicações.

Or. en

Alteração 311
Jens Rohde

Proposta de decisão
Artigo 6 – n.º 3 
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Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros disponibilizarão, o 
mais tardar em 1 de Janeiro de 2013, a 
faixa dos 800 MHz para os serviços de 
comunicações electrónicas em 
conformidade com as condições técnicas 
harmonizadas estabelecidas nos termos da 
Decisão n.º 676/2002/CE. Para os 
Estados-Membros onde circunstâncias 
nacionais ou locais excepcionais impeçam 
a disponibilidade dessa faixa, a Comissão 
poderá autorizar derrogações específicas 
até 2015. Em conformidade com o artigo 
9.º da Directiva 2002/21/CE, a Comissão 
acompanha, em cooperação com os 
Estados-Membros, a utilização do 
espectro abaixo de 1 GHz e avalia a 
possibilidade de libertar radiofrequências 
adicionais a disponibilizar para novas 
aplicações.

3. Os Estados-Membros disponibilizarão, o 
mais tardar em 1 de Janeiro de 2013, a 
faixa dos 800 MHz para as atribuições de 
radiofrequências para os serviços de 
comunicações electrónicas em 
conformidade com as condições técnicas 
harmonizadas estabelecidas nos termos da 
Decisão n.º 676/2002/CE. Em casos 
excepcionais e quando razões históricas 
devidamente justificadas impeçam a 
disponibilidade dessa faixa, a Comissão 
poderá autorizar derrogações específicas 
até 2015.

Or. en

Alteração 312
Henri Weber

Proposta de decisão
Artigo 6 – n.º 3 

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros disponibilizarão, o 
mais tardar em 1 de Janeiro de 2013, a 
faixa dos 800 MHz para os serviços de 
comunicações electrónicas em 
conformidade com as condições técnicas 
harmonizadas estabelecidas nos termos da 
Decisão n.º 676/2002/CE. Para os 
Estados-Membros onde circunstâncias 
nacionais ou locais excepcionais impeçam 
a disponibilidade dessa faixa, a Comissão
poderá autorizar derrogações específicas 
até 2015. Em conformidade com o artigo
9.º da Directiva 2002/21/CE, a Comissão 

3. Os Estados-Membros disponibilizarão, o 
mais tardar em 17 Junho 2015, a faixa dos 
800 MHz para os serviços de 
comunicações electrónicas em 
conformidade com as condições técnicas 
harmonizadas estabelecidas nos termos da 
Decisão n.º 676/2002/CE. Para os 
Estados-Membros onde o processo de 
conversão ao digital se encontre bem 
avançado ou concluído e onde a migração 
dos serviços existentes possa ser gerida a 
tempo, a Comissão recomenda a 
disponibilização da banda até 1 de 
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acompanha, em cooperação com os 
Estados-Membros, a utilização do espectro 
abaixo de 1 GHz e avalia a possibilidade 
de libertar radiofrequências adicionais a 
disponibilizar para novas aplicações.

Janeiro de 2013. Em conformidade com o 
artigo 9.º da Directiva 2002/21/CE, a 
Comissão acompanha, em cooperação com 
os Estados-Membros, a utilização do 
espectro entre 300 MHz e 6GHz e avalia a 
possibilidade de libertar radiofrequências 
adicionais a disponibilizar para novas 
aplicações.

Or. fr

Alteração 313
Paul Rübig

Proposta de decisão
Artigo 6 – n.º 3 

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros disponibilizarão, o 
mais tardar em 1 de Janeiro de 2013, a 
faixa dos 800 MHz para os serviços de 
comunicações electrónicas em 
conformidade com as condições técnicas 
harmonizadas estabelecidas nos termos da 
Decisão n.º 676/2002/CE. Para os 
Estados-Membros onde circunstâncias 
nacionais ou locais excepcionais impeçam 
a disponibilidade dessa faixa, a Comissão 
poderá autorizar derrogações específicas 
até 2015. Em conformidade com o artigo 
9.º da Directiva 2002/21/CE, a Comissão 
acompanha, em cooperação com os 
Estados-Membros, a utilização do espectro 
abaixo de 1 GHz e avalia a possibilidade 
de libertar radiofrequências adicionais a 
disponibilizar para novas aplicações.

3. Os Estados-Membros disponibilizarão, o 
mais tardar em 1 de Janeiro de 2013, a 
faixa dos 800 MHz para os serviços de 
comunicações electrónicas em 
conformidade com as condições técnicas 
harmonizadas estabelecidas nos termos da 
Decisão n.º 676/2002/CE. Para os 
Estados-Membros onde circunstâncias 
nacionais ou locais excepcionais impeçam 
a disponibilidade dessa faixa, a Comissão 
poderá autorizar derrogações específicas 
até 2015. Em conformidade com o artigo 
9.º da Directiva 2002/21/CE, a Comissão 
acompanha, em cooperação com os 
Estados-Membros, a utilização da banda 
UHF (ou seja, do espectro entre 300 MHz 
e 3GHz) e avalia a possibilidade de libertar 
radiofrequências adicionais a disponibilizar 
para novas aplicações.

Or. en
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Alteração 314
Giles Chichester

Proposta de decisão
Artigo 6 – n.º 3 

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros disponibilizarão, o 
mais tardar em 1 de Janeiro de 2013, a 
faixa dos 800 MHz para os serviços de 
comunicações electrónicas em 
conformidade com as condições técnicas 
harmonizadas estabelecidas nos termos da 
Decisão n.º 676/2002/CE. Para os 
Estados-Membros onde circunstâncias 
nacionais ou locais excepcionais impeçam 
a disponibilidade dessa faixa, a Comissão 
poderá autorizar derrogações específicas 
até 2015. Em conformidade com o artigo 
9.º da Directiva 2002/21/CE, a Comissão 
acompanha, em cooperação com os 
Estados-Membros, a utilização do espectro 
abaixo de 1 GHz e avalia a possibilidade 
de libertar radiofrequências adicionais a 
disponibilizar para novas aplicações.

3. Os Estados-Membros disponibilizarão, o 
mais tardar em 1 de Janeiro de 2013, a 
faixa dos 800 MHz para os serviços de 
comunicações electrónicas em 
conformidade com as condições técnicas 
harmonizadas estabelecidas nos termos da 
Decisão n.º 676/2002/CE. Apenas em 
casos devidamente justificados por 
motivos técnicos, a Comissão pode 
autorizar derrogações específicas até 2015. 
Em conformidade com o artigo 9.º da 
Directiva 2002/21/CE, a Comissão 
acompanha, em cooperação com os 
Estados-Membros, a utilização do espectro 
abaixo de 1 GHz e avalia a possibilidade 
de libertar radiofrequências adicionais a 
disponibilizar para satisfazer a procura 
crescente de banda larga sem fios e de 
novas aplicações.

Or. en

Alteração 315
Sabine Verheyen, Herbert Reul

Proposta de decisão
Artigo 6 – n.º 3 

Texto da Comissão Alteração

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

3. Os Estados-Membros disponibilizarão, o 
mais tardar em 1 de Janeiro de 2013, a 
faixa dos 800 MHz para os serviços de 
comunicações electrónicas em 
conformidade com as condições técnicas 
harmonizadas estabelecidas nos termos da 
Decisão n.º 676/2002/CE. Para os 
Estados-Membros onde circunstâncias 
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nacionais ou locais excepcionais impeçam 
a disponibilidade dessa faixa, a Comissão 
poderá autorizar derrogações específicas 
até 2015. Em conformidade com o artigo 
9.º da Directiva 2002/21/CE, a Comissão 
acompanha, em cooperação com os 
Estados-Membros, a utilização do espectro 
abaixo de 1 GHz e avalia a possibilidade 
de libertar radiofrequências adicionais a 
disponibilizar para novas aplicações.

nacionais ou locais excepcionais impeçam 
a disponibilidade dessa faixa, a Comissão 
poderá autorizar derrogações específicas 
até 2015. Em conformidade com o artigo 
9.º da Directiva 2002/21/CE, a Comissão 
acompanha, em cooperação com os 
Estados-Membros, a utilização do espectro 
abaixo de 1 GHz e avalia, com base na 
experiência de mercado adquirida com os 
novos serviços efectuados na faixa dos 
800MHz, a possibilidade de libertar 
radiofrequências adicionais a disponibilizar 
para novas aplicações.

Or. en

Alteração 316
Hella Ranner

Proposta de decisão
Artigo 6 – n.º 3 

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros disponibilizarão, o 
mais tardar em 1 de Janeiro de 2013, a 
faixa dos 800 MHz para os serviços de 
comunicações electrónicas em 
conformidade com as condições técnicas 
harmonizadas estabelecidas nos termos da 
Decisão n.º 676/2002/CE. Para os 
Estados-Membros onde circunstâncias 
nacionais ou locais excepcionais impeçam 
a disponibilidade dessa faixa, a Comissão 
poderá autorizar derrogações específicas 
até 2015. Em conformidade com o artigo 
9.º da Directiva 2002/21/CE, a Comissão 
acompanha, em cooperação com os 
Estados-Membros, a utilização do espectro 
abaixo de 1 GHz e avalia a possibilidade 
de libertar radiofrequências adicionais a 
disponibilizar para novas aplicações.

3. Os Estados-Membros disponibilizarão, o 
mais tardar em 1 de Janeiro de 2013, a 
faixa dos 800 MHz para os serviços de 
comunicações electrónicas em 
conformidade com as condições técnicas 
harmonizadas estabelecidas nos termos da 
Decisão n.º 676/2002/CE. Para os 
Estados-Membros onde circunstâncias 
nacionais ou locais excepcionais impeçam 
a disponibilidade dessa faixa, a Comissão 
poderá autorizar derrogações específicas 
até 2015. Em conformidade com o artigo 
9.º da Directiva 2002/21/CE, a Comissão 
acompanha, em cooperação com os 
Estados-Membros, a utilização do espectro 
abaixo de 1 GHz e avalia, com base na 
experiência de mercado adquirida com os 
novos serviços efectuados na faixa dos 
800MHz, a possibilidade de libertar 
radiofrequências adicionais a disponibilizar 
para novas aplicações.
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Or. en

Alteração 317
Philippe Lamberts, em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de decisão
Artigo 6 – n.º 3 

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros disponibilizarão, o 
mais tardar em 1 de Janeiro de 2013, a 
faixa dos 800 MHz para os serviços de 
comunicações electrónicas em 
conformidade com as condições técnicas 
harmonizadas estabelecidas nos termos da 
Decisão n.º 676/2002/CE. Para os 
Estados-Membros onde circunstâncias 
nacionais ou locais excepcionais impeçam 
a disponibilidade dessa faixa, a Comissão 
poderá autorizar derrogações específicas 
até 2015. Em conformidade com o artigo 
9.º da Directiva 2002/21/CE, a Comissão 
acompanha, em cooperação com os 
Estados-Membros, a utilização do espectro 
abaixo de 1 GHz e avalia a possibilidade 
de libertar radiofrequências adicionais a 
disponibilizar para novas aplicações.

3. Os Estados-Membros disponibilizarão, o 
mais tardar em 1 de Janeiro de 2013, a 
faixa dos 800 MHz para os serviços de 
comunicações electrónicas em 
conformidade com as condições técnicas 
harmonizadas estabelecidas nos termos da 
Decisão n.º 676/2002/CE. Para os
Estados-Membros onde circunstâncias 
nacionais ou locais excepcionais impeçam 
a disponibilidade dessa faixa, a Comissão 
poderá autorizar derrogações específicas 
até 2015. Em conformidade com o artigo 
9.º da Directiva 2002/21/CE, a Comissão 
acompanha, em cooperação com os 
Estados-Membros, a utilização do espectro 
abaixo de 1 GHz, entre 300 MHz e 6GHz,
e avalia a possibilidade de libertar 
radiofrequências adicionais a disponibilizar 
para novas aplicações.

Or. en

Alteração 318
Angelika Niebler

Proposta de decisão
Artigo 6 – n.º 3 

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros disponibilizarão, o 
mais tardar em 1 de Janeiro de 2013, a 
faixa dos 800 MHz para os serviços de 
comunicações electrónicas em 
conformidade com as condições técnicas 

3. Os Estados-Membros disponibilizarão, o 
mais tardar em 1 de Janeiro de 2013, a 
faixa dos 800 MHz para os serviços de 
comunicações electrónicas em 
conformidade com as condições técnicas 
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harmonizadas estabelecidas nos termos da 
Decisão n.º 676/2002/CE. Para os 
Estados-Membros onde circunstâncias 
nacionais ou locais excepcionais impeçam 
a disponibilidade dessa faixa, a Comissão 
poderá autorizar derrogações específicas 
até 2015. Em conformidade com o artigo 
9.º da Directiva 2002/21/CE, a Comissão 
acompanha, em cooperação com os 
Estados-Membros, a utilização do espectro 
abaixo de 1 GHz e avalia a possibilidade 
de libertar radiofrequências adicionais a 
disponibilizar para novas aplicações.

harmonizadas estabelecidas nos termos da 
Decisão n.º 676/2002/CE. Para os 
Estados-Membros onde circunstâncias 
nacionais ou locais excepcionais impeçam 
a disponibilidade dessa faixa, a Comissão 
poderá autorizar derrogações específicas 
até 2015. Em conformidade com o artigo 
9.º da Directiva 2002/21/CE, a Comissão 
acompanha, em cooperação com os 
Estados-Membros, a utilização de todo o
espectro e avalia a possibilidade de libertar 
radiofrequências adicionais a disponibilizar 
para novas aplicações.

Or. de

Alteração 319
Jan Březina, Alajos Mészáros

Proposta de decisão
Artigo 6 – n.º 3-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

3-A. A Comissão, em cooperação com os 
Estados-Membros, é convidada a agir aos 
níveis apropriados para obter, para os 
serviços de banda larga sem fios, uma 
maior harmonização e uma utilização 
mais eficaz na União da faixa de 1,5 GHz 
(1452-1492 MHz), já partilhada entre a 
utilização por satélite e a utilização 
terrestre, e da faixa de 2,3 GHz (2300-
2400 MHz). A Comissão acompanhará 
continuamente os requisitos de 
capacidade para os serviços de banda 
larga sem fios e, quando se justificar, em 
cooperação com os Estados-Membros, 
avaliará a necessidade de adoptar 
medidas para harmonizar faixas de 
radiofrequências adicionais, como a faixa 
dos 700 MHz (694-790 MHz), em resposta 
à crescente procura de serviços móveis de 
banda larga essencialmente devido ao 
conteúdo audiovisual. Esta maior 
harmonização não prejudicará as 
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soluções tecnológicas que possam ser 
adoptadas na União, garantirá condições 
equitativas para diferentes soluções 
tecnológicas e apoiará a emergência de 
operadores pan-Europeus na União.

Or. en

Alteração 320
Gunnar Hökmark

Proposta de decisão
Artigo 6 – n.º 3-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

3-A. A Comissão, em cooperação com os 
Estados-Membros, é convidada a agir aos 
níveis apropriados para obter, para os 
serviços de banda larga sem fios, a 
harmonização e a utilização da faixa de 
1,5 MHz (1452-1492 MHz) e da faixa de 
2,3 GHz (2300-2400 MHz). A Comissão 
acompanhará continuamente os 
requisitos de capacidade para os serviços 
de banda larga sem fios e, quando se 
justificar, em cooperação com os 
Estados-Membros, avaliará a necessidade 
de adoptar medidas para harmonizar 
faixas de radiofrequências adicionais, 
como a faixa dos 700 MHz (694-790 
MHz). Os Estados-Membros assegurarão 
que, se apropriado, os custos de migração 
ou reatribuição da utilização do espectro 
sejam adequadamente compensados de 
acordo com a legislação nacional.

Or. en

Alteração 321
Leonidas Donskis

Proposta de decisão
Artigo 6 – n.º 3-A (novo) 
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Texto da Comissão Alteração

3-A. A Comissão, em cooperação com os 
Estados-Membros, é convidada a agir aos 
níveis apropriados para obter, para os 
serviços de banda larga sem fios, a 
harmonização e a utilização da faixa de 
1,5 MHz (1452-1492 MHz) e da faixa de 
2,3 GHz (2300-2400 MHz). A Comissão 
acompanhará continuamente os 
requisitos de capacidade para os serviços 
de banda larga sem fios e, quando se 
justificar, em cooperação com os 
Estados-Membros, avaliará a necessidade 
de adoptar medidas para harmonizar 
faixas de radiofrequências adicionais, 
como a faixa dos 700 MHz (694-790 
MHz).
Os Estados-Membros assegurarão que, se 
apropriado, os custos de migração ou 
reatribuição da utilização do espectro 
sejam adequadamente compensados de 
acordo com a legislação nacional.

Or. en

Alteração 322
Jean-Pierre Audy

Proposta de decisão
Artigo 6 – n.º 3-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

3-A. A Comissão, em cooperação com os 
Estados-Membros, é convidada a avaliar 
a necessidade e a viabilidade da 
harmonização e da utilização de faixas de 
radiofrequências adicionais para os 
serviços de banda larga sem fios, por 
ocasião do inventário a que se refere o 
artigo 8.º e em conformidade com o 
quadro regulamentar existente. A 
Comissão acompanhará continuamente 
os requisitos de capacidade para os 
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serviços de banda larga sem fios e, 
quando se justificar, em cooperação com 
os Estados-Membros, avaliará a 
necessidade de adoptar medidas para 
harmonizar faixas de radiofrequências 
adicionais.
Os Estados-Membros assegurarão que, se 
apropriado, os custos de migração ou 
reatribuição da utilização do espectro 
sejam adequadamente compensados de 
acordo com a legislação nacional.

Or. en

Alteração 323
Hella Ranner

Proposta de decisão
Artigo 6 – n.º 3-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

3-A. A Comissão, em cooperação com os 
Estados-Membros, é convidada a agir aos 
níveis apropriados para obter, para os 
serviços de banda larga sem fios, a 
harmonização e a utilização eficiente da 
faixa de 900 MHz e da faixa de 2,3 GHz 
(2300-2400 MHz). A Comissão 
acompanhará continuamente os 
requisitos de capacidade para os serviços 
de banda larga sem fios. Os 
Estados-Membros assegurarão que os 
custos de migração ou reatribuição da 
utilização do espectro sejam 
adequadamente compensados de acordo 
com a legislação nacional.

Or. en
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Alteração 324
Jens Rohde, Fiona Hall, Philippe Lamberts

Proposta de decisão
Artigo 6 – n.º 3-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

3-A. A Comissão, em cooperação com os 
Estados-Membros, tomará as medidas 
apropriadas para harmonizar as faixas de 
radiofrequências suplementares 
necessárias para satisfazer a crescente 
procura, por parte dos consumidores, de 
serviços móveis de banda larga e de 
outros serviços de comunicação sem fios, 
incluindo a harmonização das faixas de 
1,5 GHz e de 2,3 GHz e o 
acompanhamento da utilização do 
espectro abaixo de 1 GHz, com a eventual 
harmonização da faixa de 700 MHz, 
relativamente à qual a Comissão 
apresentará, até 1 de Janeiro de 2014, 
propostas para eventuais futuras acções. 

Or. en

Alteração 325
Sabine Verheyen, Herbert Reul

Proposta de decisão
Artigo 6 – n.º 3-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

3-A. A Comissão, em cooperação com os 
Estados-Membros, é convidada a agir aos 
níveis apropriados para obter, para os 
serviços de banda larga sem fios, a 
harmonização e a utilização eficiente da 
faixa de 900 MHz e da faixa de 2,3 GHz 
(2300-2400 MHz). A Comissão 
acompanhará continuamente os 
requisitos de capacidade para os serviços 
de banda larga sem fios. Os 
Estados-Membros assegurarão que os 
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custos de migração ou reatribuição da 
utilização do espectro sejam 
adequadamente compensados de acordo 
com a legislação nacional.

Or. en

Alteração 326
Paul Rübig

Proposta de decisão
Artigo 6 – n.º 3-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

3-A. A Comissão, em cooperação com os 
Estados-Membros, é convidada a agir aos 
níveis apropriados para obter, para os 
serviços de banda larga sem fios, a 
harmonização e a utilização da faixa de 
1,5 MHz (1452-1492 MHz) e da faixa de 
2,3 GHz (2300-2400 MHz). A Comissão 
acompanhará continuamente os 
requisitos de capacidade para os serviços 
de banda larga sem fios e tomará medidas 
para promover um segundo dividendo 
digital (698-790MHz) e examinará a 
possibilidade de uma convergência a mais 
longo prazo dos serviços na faixa dos 470-
698 MHz.

Or. en

Alteração 327
Pilar del Castillo Vera

Proposta de decisão
Artigo 6 – n.º 3-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

3-A. A Comissão avalia, em cooperação 
com os Estados-Membros, a possibilidade 
de libertar e disponibilizar 



AM\860614PT.doc 67/107 PE460.855v01-00

PT

radiofrequências adicionais, como a faixa 
dos 700 MHz. Esta avaliação deve ter em 
conta: a evolução das tecnologias ligadas 
às radiofrequências; as eventuais 
necessidades futuras de radiodifusão 
sonora e televisiva; e a falta de 
radiofrequências disponíveis noutras 
faixas adequadas para a cobertura em 
banda larga sem fios.

Or. en

Alteração 328
Hella Ranner

Proposta de decisão
Artigo 6 – n.º 4 

Texto da Comissão Alteração

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

4. Os Estados-Membros, em cooperação 
com a Comissão, asseguram que o acesso a 
conteúdos e serviços de banda larga na 
faixa dos 790-862 MHz (800MHz) seja 
promovido nas zonas escassamente 
povoadas, em particular através de 
obrigações de cobertura; para esse efeito, 
examinam métodos e, se necessário, 
tomam medidas para garantir que a 
libertação da faixa dos 800 MHz não afecta 
negativamente os utilizadores de serviços 
de realização de programas e eventos 
especiais (PMSE), nem outros utilizadores 
existentes da faixa dos 800 MHz. Os 
Estados-Membros examinam métodos e, 
se necessário, tomam medidas adequadas 
para garantir que a reatribuição da faixa 
dos 800 MHz não afecte negativamente a 
capacidade dos utilizadores finais de 
utilizar dispositivos e equipamentos não 
radioeléctricos que sejam conformes com 
as normas existentes e que utilizem a 
mesma faixa de radiofrequências.

Or. en
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Alteração 329
Catherine Trautmann

Proposta de decisão
Artigo 6 – n.º 4 

Texto da Comissão Alteração

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

4. Os Estados-Membros, em cooperação 
com a Comissão, asseguram que o acesso a 
serviços de banda larga na faixa dos 790-
862 MHz (800MHz) seja promovido nas 
zonas escassamente povoadas, em 
particular através de obrigações de 
cobertura.

Os Estados-Membros, em cooperação com 
a Comissão, examinam métodos e, se 
apropriado, tomam medidas de carácter 
técnico e regulamentar para garantir a 
disponibilidade de radiofrequências 
suficientes para os utilizadores de serviços 
de realização de programas e eventos 
especiais (PMSE). A Comissão incentiva 
os Estados-Membros a garantirem a 
disponibilidade em tempo útil de fundos 
suficientes para cobrir os custos directos 
da migração e os custos directos 
associados à protecção dos PMSE e aos 
serviços de radiodifusão.

Or. en

Alteração 330
Teresa Riera Madurell

Proposta de decisão
Artigo 6 – n.º 4 
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Texto da Comissão Alteração

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

4. Os Estados-Membros, em cooperação 
com a Comissão, asseguram que o acesso a 
conteúdos e serviços de banda larga na 
faixa dos 790-862 MHz (800MHz) seja 
promovido nas zonas escassamente 
povoadas, em particular através de 
obrigações de cobertura; para esse efeito, 
examinam métodos e, se necessário, 
tomam medidas para garantir que a 
libertação da faixa dos 800 MHz não afecte
negativamente os utilizadores de serviços 
de realização de programas e eventos 
especiais (PMSE) e que, no caso dos 
canais TDT que utilizam actualmente esta 
faixa, aos quais tenham sido reatribuídas 
faixas abaixo dos 790 MHz, os custos em 
que os organismos de radiodifusão e os 
utilizadores incorram, devido a um 
período de difusão em simulcast ou à 
adaptação dos equipamentos de emissão 
ou de recepção aos novos canais, sejam 
devidamente compensados.

Or. en

Alteração 331
Angelika Niebler

Proposta de decisão
Artigo 6 – n.º 4 

Texto da Comissão Alteração

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

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

programas e eventos especiais (PMSE)
nem as actividades de radiodifusão 
actuais e futuras, e tomam as medidas de 
compensação adequadas em favor dos 
utilizadores actuais pelos custos de 
migração incorridos.

Or. de

Alteração 332
Petra Kammerevert

Proposta de decisão
Artigo 6 – n.º 4 

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Alteração 333
Jean-Pierre Audy

Proposta de decisão
Artigo 6 – n.º 4 
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Texto da Comissão Alteração

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

4. Os Estados-Membros, em cooperação 
com a Comissão, asseguram que o acesso a 
conteúdos e serviços de banda larga na 
faixa dos 790-862 MHz (800MHz) seja 
promovido nas zonas escassamente 
povoadas, em particular através de 
obrigações de cobertura.

Os Estados-Membros e a Comissão
examinam métodos e, se apropriado, 
tomam medidas para garantir a 
disponibilidade de radiofrequências 
suficientes para os utilizadores de serviços 
de realização de programas e eventos 
especiais (PMSE).

Or. en

Alteração 334
Sabine Verheyen

Proposta de decisão
Artigo 6 – n.º 4 

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 335
Henri Weber

Proposta de decisão
Artigo 6 – n.º 4 

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr

Alteração 336
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de decisão
Artigo 6 – n.º 4 

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros, em cooperação 
com a Comissão, asseguram que o acesso a 
conteúdos e serviços de banda larga na

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

inclusive utilizando as faixas dos 790-862 
MHz (800MHz), seja garantido nas zonas 
escassamente povoadas, em particular 
através de obrigações de cobertura; para 
esse efeito, examinam métodos e, se 
necessário, tomam medidas para garantir 
que a libertação da faixa dos 800 MHz não 
afecta negativamente os utilizadores de 
serviços de realização de programas e 
eventos especiais (PMSE).

Or. ro

Alteração 337
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler

Proposta de decisão
Artigo 6 – n.º 4 

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 338
Patrizia Toia

Proposta de decisão
Artigo 6 – n.º 4 
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Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 339
Giles Chichester

Proposta de decisão
Artigo 6 – n.º 4 

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Alteração 340
Henri Weber

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

Texto da Comissão Alteração

4-A. Os Estados-Membros, em 
cooperação com a Comissão, asseguram a 
execução das medidas técnicas e 
regulamentares necessárias para evitar 
interferências entre os serviços de 
comunicações electrónicas na faixa de 
frequência de 800 MHz e os utilizadores 
de PMSE abaixo dos 790 MHz.
A Comissão incentiva os 
Estados-Membros a garantirem a 
disponibilidade tempestiva de fundos 
suficientes para cobrir os custos de 
migração e os custos associados às 
medidas tendentes a limitar as 
interferências com os serviços de 
radiodifusão.

Or. fr

Alteração 341
Catherine Trautmann

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

Texto da Comissão Alteração

4-A. A Comissão, em cooperação com os 
Estados-Membros, avalia a viabilidade de 
expandir as atribuições de 
radiofrequências sem licença para os 
sistemas de acesso sem fios, incluindo 
redes locais de rádio, em conformidade 
com a Decisão 2005/513/CE, a uma parte 
significativamente maior da faixa de 
5GHz identificada no âmbito do 
inventário referido no artigo 8.º, de modo 
a cumprir os requisitos das novas normas 
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neste domínio.

Or. en

Alteração 342
Jean-Pierre Audy

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

Texto da Comissão Alteração

4-A. A Comissão, em cooperação com os 
Estados-Membros, avalia a viabilidade de 
expandir as atribuições de 
radiofrequências sem licença aos sistemas 
de acesso sem fios, incluindo redes locais 
de rádio, em conformidade com a Decisão 
2005/513/CE, no âmbito do inventário 
referido no artigo 8.º e em função da 
utilização das radiofrequências para 
outros fins.

Or. en

Alteração 343
Giles Chichester

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en
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Alteração 344
Angelika Niebler

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

Texto da Comissão Alteração

4-A. Em cooperação com a Comissão, os 
Estados-Membros adoptam as medidas 
técnicas e regulamentares necessárias 
para assegurar que interferências não 
afectem negativamente os prestadores de 
serviços de radiodifusão e os utilizadores 
de PMSE.

Or. de

Alteração 345
Patrizia Toia

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Alteração 346
Jan Březina, Alajos Mészáros

Proposta de decisão
Artigo 6 – n.º 5 
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Texto da Comissão Alteração

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

5. A Comissão é convidada a adoptar 
prioritariamente medidas apropriadas nos 
termos do artigo 9.ºB, n.º 3, da Directiva 
2002/21/CE, para assegurar que os 
Estados-Membros autorizam dentro da 
União Europeia o comércio de direitos de 
utilização do espectro nas faixas 
harmonizadas dos 790–862 MHz (a «faixa 
dos 800 MHz»), 880–915 MHz, 925–960 
MHz, 1710–1785 MHz, 1805–1880 MHz, 
1900–1980 MHz, 2010–2025 MHz, 2110–
2170 MHz, 2,5–2,69 GHz e 3,4–3,8 GHz e 
outra parte adicional do espectro que 
venha a ser libertada para serviços 
móveis, sem prejuízo da utilização actual 
e futura de outros serviços que tenham 
igual acesso a este espectro nas condições 
previstas nas decisões da Comissão.

Or. en

Alteração 347
Jens Rohde, Fiona Hall

Proposta de decisão
Artigo 6 – n.º 5 

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 348
Leonidas Donskis

Proposta de decisão
Artigo 6 – n.º 5 

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 349
Robert Goebbels

Proposta de decisão
Artigo 6 – n.º 6 

Texto da Comissão Alteração

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

6. Para assegurar que todos os cidadãos 
tenham acesso a serviços digitais 
avançados, incluindo de banda larga, em 
particular em áreas rurais, remotas e 
pouco povoadas, os Estados-Membros e a 
Comissão asseguram a disponibilização de 
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mais remotas, com uma oferta de banda 
larga que possibilite o acesso à Internet a 
preços semelhantes aos dos serviços 
terrestres.

faixas de radiofrequências suficientes para 
a oferta de serviços de satélite que 
possibilitem o acesso à Internet e a difusão 
de conteúdos audiovisuais. Tendo em 
conta os estudos de compatibilidade 
apropriados, pode ser considerada a 
possibilidade de harmonização técnica de 
faixas de radiofrequências adicionais, em 
conformidade com a Decisão n.º 
276/2002/CE.

Or. en

Alteração 350
Jan Březina, Alajos Mészáros

Proposta de decisão
Artigo 6 – n.º 6 

Texto da Comissão Alteração

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

6. Para assegurar que todos os cidadãos 
tenham acesso a serviços digitais 
avançados, incluindo de banda larga, em 
particular em áreas rurais, remotas e 
pouco povoadas, os Estados-Membros e a 
Comissão asseguram a disponibilização de 
faixas de radiofrequências suficientes para 
a oferta de serviços de satélite que 
possibilitem o acesso à Internet e a difusão 
de conteúdos audiovisuais. Tendo em 
conta os estudos de compatibilidade 
apropriados, pode ser considerada a 
possibilidade de harmonização técnica de 
faixas de radiofrequências adicionais, em
conformidade com a Decisão 
n.º 276/2002/CE.

Or. en
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Alteração 351
Leonidas Donskis

Proposta de decisão
Artigo 6 – n.º 6 

Texto da Comissão Alteração

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

6. Para assegurar que todos os cidadãos 
tenham acesso a serviços digitais 
avançados, incluindo de banda larga, em 
particular em áreas remotas e pouco 
povoadas, os Estados-Membros e a 
Comissão podem estudar a 
disponibilização de faixas de 
radiofrequências suficientes para a oferta 
de serviços de satélite em banda larga que 
possibilitem o acesso à Internet.

Or. en

Alteração 352
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Paul Rübig

Proposta de decisão
Artigo 6 – n.º 6 

Texto da Comissão Alteração

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

6. Para assegurar que todos os cidadãos e 
empresas tenham acesso a serviços 
digitais avançados, incluindo em banda 
larga, em particular em zonas remotas e 
pouco povoadas, os Estados-Membros e a 
Comissão asseguram a disponibilização de 
faixas de radiofrequências suficientes para 
a oferta de serviços de satélite 
harmonizados em banda larga que 
possibilitem o acesso à Internet.

Or. en
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Alteração 353
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta de decisão
Artigo 6 – n.º 6 

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 354
Amalia Sartori, Lara Comi, Tiziano Motti

Proposta de decisão
Artigo 6 – n.º 6 

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Alteração 355
Patrizia Toia, Teresa Riera Madurell, Mario Pirillo, Niki Tzavela, Francesco De Angelis

Proposta de decisão
Artigo 6 – n.º 6 

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 356
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta de decisão
Artigo 6 – n.º 6 

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Alteração 357
Catherine Trautmann

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

Texto da Comissão Alteração

6-A. Os Estados-Membros, em 
cooperação com a Comissão, examinam a 
possibilidade de alargar a disponibilidade 
e a utilização de pico-células e 
femtocélulas.

Or. en

Alteração 358
Ioan Enciu

Proposta de decisão
Artigo 7 – n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

2. Em cooperação com os 
Estados-Membros, a Comissão realiza 
estudos e analisa a possibilidade de criar 
regimes de autorização que contribuam 
para uma política de baixas emissões de 
carbono, através da poupança de energia na 
utilização do espectro e da disponibilização 
de tecnologias sem fios com potencial para 
melhorar a poupança de energia, incluindo 
redes de energia inteligentes e sistemas de 
leitura inteligentes.

2. Em cooperação com os 
Estados-Membros, a Comissão realiza 
estudos e analisa a possibilidade de criar 
regimes de autorização que contribuam 
para uma política de baixas emissões de 
carbono, através da poupança de energia na 
utilização do espectro e da disponibilização 
de tecnologias sem fios com potencial para 
melhorar a poupança de energia e a 
eficiência energética, incluindo redes de 
energia inteligentes e sistemas de leitura 
inteligentes.

Or. en

Alteração 359
Catherine Trautmann

Proposta de decisão
Artigo 7 – n.º 2-A (novo) 
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Texto da Comissão Alteração

2-A. Em cooperação com os 
Estados-Membros, a Comissão deve 
alargar os estudos referidos no n.º 2 para 
aumentar a eficiência das outras redes de 
distribuição, tais como as redes de 
abastecimento de água.

Or. en

Alteração 360
Gunnar Hökmark

Proposta de decisão
Artigo 7 – n.º 3 

Texto da Comissão Alteração

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

3. A Comissão estuda a procura do 
espectro de protecção pública e da 
assistência em catástrofes (PPAC), a 
possibilidade de partilhar o espectro com 
a utilização militar e de utilizar as redes 
comerciais para a PPAC, a 
disponibilização de capacidade suficiente 
em condições harmonizadas para apoiar o 
desenvolvimento de serviços de segurança 
e a livre circulação de dispositivos 
conexos, assim como o desenvolvimento 
de soluções inovadoras e interoperáveis no 
domínio da segurança e protecção públicas, 
da protecção civil e da assistência em 
catástrofes.

Or. en

Alteração 361
Petra Kammerevert

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

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

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

Or. de

Alteração 362
Hella Ranner

Proposta de decisão
Artigo 7 – n.º 3 

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de
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Alteração 363
Catherine Trautmann

Proposta de decisão
Artigo 7 – n.º 3 

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 364
Jens Rohde, Fiona Hall

Proposta de decisão
Artigo 7 – n.º 3 

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 365
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Philippe Lamberts, em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de decisão
Artigo 7 – n.º 3 

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 366
Paul Rübig, Lambert van Nistelrooij, Hella Ranner

Proposta de decisão
Artigo 7 – n.º 3 

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Alteração 367
Lena Kolarska-Bobińska

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Alteração 368
Vladimir Urutchev

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

Texto da Comissão Alteração

4-A. As medidas que afectam as faixas de 
radiofrequência utilizadas por um 
Estado-Membro única e exclusivamente 
para fins de segurança pública e de 
defesa.
Sempre que uma determinada medida 
afecte as faixas de radiofrequência 
utilizadas por um Estado-Membro única e 
exclusivamente para a sua segurança 
pública e defesa e sempre que a libertação 
dessas faixas de frequência represente um 
encargo excessivo, o Estado-Membro 
pode continuar a utilizar as faixas para 
fins de segurança pública e de defesa até 
que os sistemas existentes nessa mesma 
faixa, à data da notificação da medida de 
harmonização, sejam eliminados. O 
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Estado-Membro deve informar a 
Comissão da sua decisão.

Or. en

Alteração 369
Jens Rohde, Fiona Hall, Philippe Lamberts

Proposta de decisão
Artigo 8 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

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

1. A Comissão, assistida pelos 
Estados-Membros que fornecerão todas as 
informações necessárias sobre a utilização 
do espectro, criará um inventário da actual 
utilização do espectro e identificar 
exigências futuras para o espectro na 
União. As informações prestadas devem 
ser suficientemente detalhadas para 
permitir que o inventário avalie a 
eficiência da utilização do espectro e 
identifique as possíveis necessidades 
futuras na União, em particular na faixa 
dos 300 MHz aos 3 GHz. Se necessário, os 
Estados-Membros fornecem informações 
com base em licenças específicas, que 
incluam quer os utilizadores do sector 
comercial, quer do público, acautelando, 
porém as informações comerciais 
sensíveis e confidenciais.

Or. en

Alteração 370
Jean-Pierre Audy

Proposta de decisão
Artigo 8 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

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

Comissão todas as informações 
apropriadas sobre a utilização das faixas  
do espectro que possam ser sujeitas a uma 
futura reatribuição, por exemplo, devido a 
uma utilização ineficaz, à não utilização 
ou ao desenvolvimento tecnológico O
inventário daí resultante deverá ajudar a 
Comissão a identificar as faixas do 
espectro adequadas para harmonização, a 
fim de apoiar as políticas da União 
referidas na presente decisão. O citado 
inventário deverá também promover a 
inovação e reforçar a concorrência no 
mercado interno, para benefício dos 
utilizadores privados e públicos, tendo em 
conta os potenciais impactos positivos e 
negativos nos actuais utilizadores das 
faixas de frequências visadas.

Or. en

Alteração 371
Jan Březina, Alajos Mészáros

Proposta de decisão
Artigo 8 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

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

1. A Comissão, assistida pelos 
Estados-Membros que fornecerão todas as 
informações apropriadas sobre a utilização 
do espectro, criará um inventário da actual 
utilização do espectro e identificar
exigências futuras para o espectro na 
União. Numa fase inicial, esse inventário 
incluirá frequências na faixa dos 
300 MHz aos 3 GHz.

Or. en
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Alteração 372
Giles Chichester

Proposta de decisão
Artigo 8 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

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

1. A Comissão, assistida pelos 
Estados-Membros, que fornecerão todas as 
informações apropriadas sobre a utilização 
do espectro, criará um inventário da actual 
utilização de todo o espectro da rádio e das 
possíveis necessidades futuras de faixas de 
frequências harmonizadas na União.

Or. en

Alteração 373
Catherine Trautmann

Proposta de decisão
Artigo 8 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 374

Jens Rohde
Philippe Lamberts, em nome do Grupo Verts/ALE
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Proposta de decisão
Artigo 8 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

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

1. A Comissão, assistida pelos 
Estados-Membros, que fornecerão todas as 
informações apropriadas sobre a utilização 
do espectro, criará um inventário da actual 
utilização do espectro e das possíveis 
necessidades futuras na União, em 
particular na faixa dos 300 MHz aos 6
GHz.

Or. en

Alteração 375
Henri Weber

Proposta de decisão
Artigo 8 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

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

1. A Comissão, assistida pelos 
Estados-Membros, que fornecerão todas as 
informações apropriadas sobre a utilização 
do espectro, criará um inventário da actual 
utilização do espectro e das possíveis 
necessidades futuras na União, em 
particular na faixa dos 300 MHz aos 6
GHz.

Or. fr

Alteração 376
Pilar del Castillo Vera

Proposta de decisão
Artigo 8 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

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

Estados-Membros, que fornecerão todas as 
informações apropriadas sobre a utilização 
do espectro, criará um inventário da actual 
utilização do espectro e das possíveis 
necessidades futuras na União, em 
particular na faixa dos 300 MHz aos 6
GHz.

Or. en

Alteração 377
Maria Da Graça Carvalho

Proposta de decisão
Artigo 8 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

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

1. A Comissão, assistida pelos 
Estados-Membros, que fornecerão todas as 
informações apropriadas sobre a utilização 
do espectro, criará um inventário da actual 
utilização do espectro e das possíveis 
necessidades futuras na União, em 
particular na faixa dos 300 MHz aos 5
GHz.

Or. en

Alteração 378
Amalia Sartori, Lara Comi, Tiziano Motti

Proposta de decisão
Artigo 8 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. A Comissão, assistida pelos 
Estados-Membros, que fornecerão todas as 
informações apropriadas sobre a utilização 
do espectro, criará um inventário da actual 
utilização do espectro e das possíveis 
necessidades futuras na União, em 
particular na faixa dos 300 MHz aos 5
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GHz. GHz.

Or. en

Alteração 379
Paul Rübig

Proposta de decisão
Artigo 8 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. A Comissão, assistida pelos 
Estados-Membros, que fornecerão todas as 
informações apropriadas sobre a utilização 
do espectro, criará um inventário da actual 
utilização do espectro e das possíveis 
necessidades futuras na União, em 
particular na faixa dos 300 MHz aos 5
GHz.

Or. en

Alteração 380
Patrizia Toia, Mario Pirillo, Niki Tzavela, Francesco De Angelis

Proposta de decisão
Artigo 8 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

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

1. A Comissão, assistida pelos 
Estados-Membros, que fornecerão todas as 
informações apropriadas sobre a utilização 
do espectro, criará um inventário da actual 
utilização do espectro e das possíveis 
necessidades futuras na União, em 
particular na faixa dos 300 MHz aos 5
GHz.

Or. en
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Alteração 381
Jean-Pierre Audy

Proposta de decisão
Artigo 8 – n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 382
Sabine Verheyen, Herbert Reul

Proposta de decisão
Artigo 8 – n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Alteração 383
Catherine Trautmann

Proposta de decisão
Artigo 8 – n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 384
Patrizia Toia

Proposta de decisão
Artigo 8 – n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

2. O inventário mencionado no n.º 1 deve 
permitir a avaliação da eficiência técnica 
da utilização actual do espectro e a 
identificação das tecnologias e aplicações 
não eficientes, das radiofrequências não 
utilizadas ou utilizadas de forma não 

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

eficiente, assim como das possibilidades de 
partilha de espectro, com base em métodos 
e critérios de avaliação claramente 
definidos e transparentes. Deve ter em 
conta as futuras necessidades de espectro 
com base nas exigências dos consumidores 
e operadores, assim como a possibilidade 
de satisfazer essas necessidades.

Or. en

Alteração 385
Pilar del Castillo Vera

Proposta de decisão
Artigo 8 – n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 386
Giles Chichester

Proposta de decisão
Artigo 8 – n.º 2 
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Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 387
Henri Weber

Proposta de decisão
Artigo 8 – n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr
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Alteração 388
Gaston Franco

Proposta de decisão
Artigo 8 – n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr

Alteração 389
Jan Březina, Alajos Mészáros

Proposta de decisão
Artigo 8 – n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 390

Philippe Lamberts, em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de decisão
Artigo 8 – n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 391
Jean-Pierre Audy

Proposta de decisão
Artigo 8 – n.º 3 

Texto da Comissão Alteração

3. O inventário mencionado no n.º 1 deve 
abranger os diferentes tipos de utilização 
do espectro tanto no sector privado como 
no sector público e ajudar a identificar as 
faixas de frequências susceptíveis de 
serem consignadas ou reatribuídas para 
melhorar a sua utilização eficiente, 
promover a inovação e reforçar a 
concorrência no mercado interno, para 

Suprimido
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benefício dos utilizadores privados e 
públicos, tendo em conta o potenciais 
impactos positivos e negativos nos actuais 
utilizadores das faixas de frequências 
visadas.

Or. en

Alteração 392
Jan Březina, Alajos Mészáros

Proposta de decisão
Artigo 8 – n.º 3 

Texto da Comissão Alteração

3. O inventário mencionado no n.º 1 deve 
abranger os diferentes tipos de utilização 
do espectro tanto no sector privado como
no sector público e ajudar a identificar as 
faixas de frequências susceptíveis de serem 
consignadas ou reatribuídas para melhorar 
a sua utilização eficiente, promover a 
inovação e reforçar a concorrência no 
mercado interno, para benefício dos 
utilizadores privados e públicos, tendo em 
conta o potenciais impactos positivos e 
negativos nos actuais utilizadores das 
faixas de frequências visadas.

3. O inventário mencionado no n.º 1 deve 
abranger os diferentes tipos de utilização 
do espectro no sector público e ajudar a 
identificar as faixas de frequências 
susceptíveis de serem consignadas ou 
reatribuídas para melhorar a sua utilização 
eficiente, promover a inovação e reforçar a 
concorrência no mercado interno, para 
benefício dos utilizadores privados e 
públicos, tendo em conta o potenciais 
impactos positivos e negativos nos actuais 
utilizadores das faixas de frequências 
visadas, incluindo os impactos para além 
das fronteiras da União Europeia.

Or. en

Alteração 393
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta de decisão
Artigo 8 – n.° 3-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Alteração 394

Philippe Lamberts, em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de decisão
Artigo 8 – n.° 3-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

3-A.  A Comissão explora o potencial das 
tecnologias de rede em malha para 
aumentar a utilização eficiente do 
espectro através de aplicações-piloto

Or. en

Alteração 395
Catherine Trautmann

Proposta de decisão
Artigo 8 – n.° 3-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

3-A. A Comissão explora o potencial das 
tecnologias da rede em malha sem fios 
através de aplicações-piloto.

Or. en
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Alteração 396
Giles Chichester

Proposta de decisão
Artigo 9 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 397
Gaston Franco

Proposta de decisão
Artigo 9 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. fr

Alteração 398
Jens Rohde, Fiona Hall

Proposta de decisão
Artigo 9 – n.º 1 
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Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 399
Ioan Enciu

Proposta de decisão
Artigo 9 – n.º 3 

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 400
Jens Rohde, Fiona Hall

Proposta de decisão
Artigo 9 – n.º 4 

Texto da Comissão Alteração

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

coordenação do espectro que impeçam os 
Estados-Membros de cumprir as suas 
obrigações nos termos da legislação da 
UE em matéria de política e gestão do 
espectro, a União presta, sempre que lhe 
seja solicitado, apoio político e técnico aos 
Estados-Membros nas suas negociações 
bilaterais com os seus países vizinhos não 
pertencentes à UE, incluindo os países 
candidatos e os países em vias de adesão. 
A União apoia também os esforços 
envidados por países terceiros para 
assegurar uma gestão do espectro 
compatível com a da União, a fim de 
salvaguardar os objectivos da política do 
espectro da UE.

Or. en

Alteração 401
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de decisão
Artigo 9 – n.º 4 

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 402
Jean-Pierre Audy

Proposta de decisão
Artigo 9 – n.º 4 

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en


