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PR_COD_1amCom

Legenda dos símbolos utilizados

* Procedimento de consulta
*** Processo de aprovação

***I Processo legislativo ordinário (primeira leitura)
***II Processo legislativo ordinário (segunda leitura)

***III Processo legislativo ordinário (terceira leitura)

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta no 
projecto de acto).

Alterações a um projecto de acto

Nas alterações do Parlamento, as diferenças em relação ao projecto de acto 
são assinaladas simultaneamente em itálico e a negrito. A utilização de 
itálico sem negrito constitui uma indicação destinada aos serviços técnicos e 
tem por objectivo assinalar elementos do projecto de acto que se propõe 
sejam corrigidos, tendo em vista a elaboração do texto final (por exemplo, 
elementos manifestamente errados ou lacunas numa dada versão linguística).
Estas sugestões de correcção ficam subordinadas ao aval dos serviços 
técnicos visados.

O cabeçalho de qualquer alteração relativa a um acto existente que o projecto 
de acto pretenda modificar comporta uma terceira e uma quarta linhas que 
identificam, respectivamente, o acto existente e a disposição visada do acto 
em causa. As partes transcritas de uma disposição de um acto existente que o 
Parlamento pretende alterar, sem que o projecto de acto o tenha feito, são 
assinaladas a negrito. As eventuais supressões respeitantes a esses excertos 
são evidenciadas do seguinte modo: [...].
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PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

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

(Processo legislativo ordinário: primeira leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
(COM(2010)0471),

– Tendo em conta o n.º 2 do artigo 294.º e o artigo 114.° do Tratado sobre o funcionamento 
da União Europeia, nos termos dos quais a proposta lhe foi apresentada pela Comissão 
(C7-0270/2010),

– Tendo em conta o n.º 3 do artigo 294.º do Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia,

– Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social Europeu de 20111,

– Tendo em conta o parecer do Comité das Regiões de 20112,

– Tendo em conta o artigo 55.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia e os 
pareceres da Comissão do Mercado Interno e da Protecção dos Consumidores e da 
Comissão da Cultura e da Educação (A7-0000/2011),

1. Aprova a posição em primeira leitura que se segue;

2. Requer à Comissão que lhe submeta de novo a sua proposta, se pretender alterá-la 
substancialmente ou substituí-la por outro texto;

3. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho e à 
Comissão, bem como aos Parlamentos nacionais.

                                               
1 JO C ... Ainda não publicada no Jornal Oficial.
2 JO C ...Ainda não publicada no Jornal Oficial
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Alteração 1

Proposta de decisão
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

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

(4)Este primeiro programa deverá, em 
particular, apoiar a Estratégia Europa 2020 
para o crescimento inteligente, sustentável 
e inclusivo, tendo em conta o enorme 
potencial dos serviços sem fios para 
promover a economia baseada na 
informação, desenvolver e apoiar os 
sectores baseados nas tecnologias da 
informação e das comunicações e reduzir o 
fosso digital. Constitui ainda uma medida 
crucial para a Agenda Digital para a 
Europa, que visa assegurar o acesso rápido 
à internet em banda larga na futura 
economia do conhecimento, baseada em 
redes, tendo como objectivo ambicioso 
garantir uma banda larga de cobertura 
nacional. Fornecendo os débitos e 
capacidade mais elevados possíveis em 
banda larga, assegurando nunca menos 
de 30 Mbps para todos em 2020, com pelo 
menos metade dos lares Europeus com 
acesso a banda larga com um débito de 
pelo menos 100 Mbps, é importante para 
apoiar o crescimento económico e a 
competitividade global, conseguindo assim 
os benefícios económicos e sociais 
sustentáveis de um mercado digital único.
O programa deverá ainda apoiar e 
promover outras políticas sectoriais da UE, 
tais como a protecção do ambiente e a 
inclusão económica e social para todos os 
cidadãos da União. Dada a importância das 
aplicações sem fios para a inovação, este 
programa representa também uma 
iniciativa importante no apoio às políticas 
de inovação da UE.

Or. en
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Alteração 2

Proposta de decisão
Considerando 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-A) O primeiro programa deve preparar 
um desenvolvimento em que a União
possa assumir a vanguarda em relação a 
débitos de banda larga, mobilidade, 
cobertura e capacidade. Essa liderança é 
essencial para estabelecer um mercado 
digital único competitivo, trabalhando 
como ponta de lança para abrir o 
mercado interno a todos os cidadãos da 
União.

Or. en

Alteração 3

Proposta de decisão
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Alteração 4

Proposta de decisão
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

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

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



PR\852716PT.doc 9/37 PE454.746v01-00

PT

«Autorização») e ao artigo 1.º, n.º 2, da 
Directiva 87/372/CEE (Directiva «GSM»).

da Directiva 2002/20/CE (Directiva 
«Autorização») e ao artigo 1.º, n.º 2, da 
Directiva 87/372/CEE (Directiva «GSM»).
Os Estados-Membros adoptarão 
igualmente medidas para conseguir uma 
atribuição de espectro mais uniforme 
entre os operadores económicos, 
reservando espectro para novas entradas 
numa banda de frequência ou grupo de 
bandas com características semelhantes.

Or. en

Alteração 5

Proposta de decisão
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

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

(10) A utilização optimizada e eficiente do 
espectro exige uma monitorização contínua 
das evoluções, assim como informações 
transparentes actualizadas sobre a 
utilização do espectro em toda a União.
Embora a Decisão 2007/344/CE da 
Comissão, relativa à disponibilização 
harmonizada de informações sobre a 
utilização do espectro na Comunidade exija 
que os Estados-Membros publiquem 
informações sobre a utilização dos direitos 
de utilização, é necessário estabelecer ao 
nível da União Europeia um inventário 
detalhado da utilização do espectro e criar 
uma metodologia eficaz de análise e 
avaliação para melhorar a eficiência da 
utilização do espectro e dos equipamentos 
radioeléctricos, em particular nas faixas 
entre 300 MHz e 6GHz ,mas também de 6 
GHz a 70 GHz, dado que estas 
frequências serão cada vez mais 
importantes na sequência de 
desenvolvimentos tecnológicos rápidos.
Tal facilitaria a identificação das 
tecnologias e utilizações ineficientes nos 
sectores comercial e público, assim como o 
não aproveitamento das radiofrequências 
atribuídas e das possibilidades de partilha, 
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e permitiria avaliar as necessidades dos 
consumidores e das empresas no futuro.

Or. en

Alteração 6

Proposta de decisão
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

Em consonância com os objectivos da 
iniciativa emblemática da Comissão 
«Agenda Digital para a Europa», a banda 
larga sem fios pode contribuir de forma 
significativa para a recuperação e o 
crescimento económicos se for assegurado 
um acesso suficiente ao espectro, se houver 
celeridade na atribuição de direitos de 
utilização e se o comércio do espectro for 
autorizado para fins de adaptação à 
evolução do mercado. A Agenda Digital 
apela para que todos os cidadãos da União 
tenham acesso a uma banda larga com pelo 
menos 30 Mbps em 2020. Deste modo, o 
espectro que já foi designado deve ser 
autorizado em 2012 para comunicações 
terrestres para assegurar o acesso fácil a 
banda larga sem fios para todos, em 
particular dentro do espectro das bandas 
designadas pelas Decisões 2008/477/CE, 
2008/411/CE e 2009/766/CE da Comissão.
Para complementar os serviços terrestres 
em banda larga e assegurar a cobertura das 
zonas mais remotas da União, o acesso à 
banda larga por satélite a preços acessíveis 
poderá ser uma solução rápida e viável.

Em consonância com os objectivos da 
iniciativa emblemática da Comissão 
“Agenda Digital para a Europa”, os 
serviços de banda larga sem fios 
contribuem de forma significativa para a 
recuperação e o crescimento económicos se 
for assegurado um acesso suficiente ao 
espectro, se houver celeridade na 
atribuição de direitos de utilização e se o 
comércio do espectro for autorizado para 
fins de adaptação à evolução do mercado.
A Agenda Digital apela para que todos os
cidadãos da União tenham acesso a uma 
banda larga com pelo menos 30 Mbps em 
2020. Deste modo, o espectro que já foi 
harmonizado deve ser autorizado em 2012 
para comunicações terrestres para 
assegurar o acesso fácil a banda larga sem 
fios para todos, em particular dentro do 
espectro das bandas designadas pelas 
Decisões 2008/477/CE, 2008/411/CE e 
2009/766/CE da Comissão. Para 
complementar os serviços terrestres em 
banda larga e assegurar a cobertura das 
zonas mais remotas da União, o acesso à 
banda larga por satélite a preços acessíveis 
poderá ser uma solução rápida e viável.

Or. en
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Alteração 7

Proposta de decisão
Considerando 12-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(12-A) Um mercado europeu com quase 
500 milhões de pessoas ligadas através de 
uma banda larga de alta velocidade irá 
actuar como vanguarda do 
desenvolvimento do mercado interno, 
criando globalmente massa crítica de 
utilizadores, expondo todas as regiões a 
novas oportunidades e dando a cada 
utilizador um valor acrescentado e à 
União a capacidade de ser uma economia 
líder mundial em conhecimento. A 
instalação rápida da banda larga é 
decisiva para o desenvolvimento da 
produtividade europeia e para o 
aparecimento de novas e pequenas 
empresas capazes de assumirem a 
liderança em diversos sectores como, por 
exemplo, nos cuidados de saúde, na 
indústria transformadora e nos serviços.

Or. en

Alteração 8

Proposta de decisão
Considerando 12-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(12-B) O tráfego de dados móveis está a 
aumentar rapidamente e duplica todos os 
anos. A este ritmo, que é provável 
continuar nos próximos anos, o tráfego de 
dados móveis terá aumentado perto de 40 
vezes entre 2009 e 2014. Este aumento é 
devido, sobretudo, ao vídeo, que 
contabilizará 66% de todo o tráfego móvel 
em 2014. Para gerir este crescimento 
exponencial, será necessário um 
determinado número de acções dos 
reguladores e intervenientes do mercado, 
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incluindo atribuições de espectro mais 
harmonizadas para banda larga sem fios, 
aumento da eficiência do espectro e 
retirada de tráfego das redes sem fios 
através de dispositivos de dupla utilização.

Or. en

Alteração 9

Proposta de decisão
Considerando 12-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(12-C) A União Internacional de 
Telecomunicações (ITU) estimou que os 
requisitos futuros do espectro da banda 
larga para o desenvolvimento das 
Telecomunicações Móveis Internacionais 
-2000 (IMT-2000) e sistemas avançados 
IMT (por exemplo, comunicações 3G e 
4G) se encontrará entre 1280 e 1720 MHz 
em 2020 para a indústria móvel comercial 
para região ITU, incluindo a Europa.
Sem libertar espectro adicional, de 
preferência harmonizado ao nível global, 
os novos serviços e o crescimento 
económico serão travados pelas restrições 
de capacidade das redes móveis.

Or. en

Alteração 10

Proposta de decisão
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) A faixa de 800 MHz é indicada para a 
cobertura de zonas amplas pelos serviços 
de banda larga sem fios. Baseada na 
harmonização das condições técnicas ao 
abrigo da Decisão 2010/267/EU, e da 
Recomendação da Comissão de 28 de 
Outubro de 2009 relativas à desactivação 
da difusão analógica em 1 de Janeiro de 

(13) A faixa de 800 MHz é indicada para a 
cobertura de zonas amplas pelos serviços 
de banda larga sem fios. Baseada na 
harmonização das condições técnicas ao 
abrigo da Decisão 2010/267/EU, e da 
Recomendação da Comissão de 28 de 
Outubro de 2009 relativas à desactivação 
da difusão analógica em 1 de Janeiro de 
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2012, e devido aos rápidos 
desenvolvimentos de regulamentação 
nacional, esta banda deverá ser 
disponibilizada para comunicações 
electrónicas na União em 2013. A longo 
prazo, também pode ser endereçado o 
espectro adicional abaixo de 790 MHz, 
dependendo da experiência e da falta de 
espectro em outras bandas adequadas 
para a cobertura. Considerando a 
capacidade da faixa de 800 MHz para 
transmitir em zonas mais amplas, deverão 
ser associadas aos direitos obrigações de 
cobertura.

2012, e devido aos rápidos 
desenvolvimentos de regulamentação 
nacional, esta banda deverá ser 
disponibilizada em princípio para 
comunicações electrónicas na União em 
2013. Considerando a capacidade da 
banda de 800 MHz para transmitir em 
zonas mais amplas, as obrigações de 
cobertura atingidas através dos princípios 
da neutralidade técnica e de serviço 
deverão ser associadas aos direitos. Deve 
ser libertado um espectro adicional para 
serviços de banda larga sem fios na banda 
de 1,5 MHz (1452-1492 MHz) e na banda 
de 2.3 GHz (2300-2400 MHz) para 
satisfazer o aumento da procura de 
tráfego móvel. Atribuições adicionais de 
espectro de serviço móvel, tais como a 
banda 700 MHz (694-790 MHz), devem 
ser avaliadas dependendo dos requisitos 
futuros de capacidade para serviços de 
banda larga sem fios e TV terrestre.

Or. en

Alteração 11

Proposta de decisão
Considerando 13-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(13-A) Tal como com o GSM padrão, que 
foi implementado com sucesso em todo o 
mundo graças a uma harmonização 
pan-europeia antecipada e decisiva, a 
União deverá programar a agenda global 
para novas atribuições futuras de 
espectro, especialmente para a parte mais 
eficiente do espectro. Os acordos na 
“World Radio Conference” de 2016 serão 
essenciais para assegurar a harmonização 
global e a coordenação com a vizinhança 
de países terceiros.

Or. en
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Alteração 12

Proposta de decisão
Considerando 13-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(13-B) O aumento das oportunidades de 
banda larga móvel é crucial para oferecer 
ao sector cultural novas plataformas de 
distribuição, preparando o caminho para 
o desenvolvimento futuro próspero do 
sector. É essencial que os serviços de TV 
terrestre e outros produtos possam manter 
serviços existentes, quando uma parte 
adicional do espectro tiver sido libertada 
para os serviços sem fios. Os custos de 
migração, resultantes da abertura de 
espectro adicional, podem ser cobertos 
através de taxas de licenciamento, 
tornando possível aos difusores ter as 
mesmas oportunidades que as outras 
entidades do espectro usufruem 
actualmente.

Or. en

Alteração 13

Proposta de decisão
Considerando 13-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(13-C) Os sistemas de acesso sem fios, 
incluindo redes de acesso local de rádio, 
superam as suas atribuições actuais numa 
base não licenciada a 2,4GHz e 5GHz.
Para acomodar a nova geração das 
tecnologias sem fios, por exemplo, são 
necessários canais mais largos, 
permitindo velocidades acima de 1Gbps.

Or. en
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Alteração 14

Proposta de decisão
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 15

Proposta de decisão
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

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

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

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

Or. en

Alteração 16

Proposta de decisão
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

(22) Os Estados-Membros poderão 
também necessitar de apoio relativamente 
à coordenação de frequências nas 
negociações bilaterais com os seus países 
vizinhos não pertencentes à UE, incluindo 
os países candidatos e os países em vias de 
adesão, para cumprirem as suas 
obrigações a nível da União em matéria 
de coordenação de frequências. Tal 
poderá contribuir para evitar interferências 
prejudiciais e melhorar não só a eficiência 
do espectro, mas também a convergência 

(22) Os Estados-Membros são encorajados 
a continuar as negociações bilaterais com 
os países vizinhos, incluindo países 
candidatos e potenciais candidatos, para 
satisfazer as obrigações da União em 
questões de coordenação de frequência e 
para tentar celebrar acordos que possam 
criar um precedente positivo para outros 
Estados-Membros. A União deve ajudar 
os Estados-Membros com suporte técnico 
e político nas suas negociações bilaterais 
e multilaterais com outros países, em 
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da utilização do espectro dentro e fora das 
fronteiras da União Europeia. Urge 
particularmente introduzir medidas nas 
faixas dos 800 MHz e dos 3,4-3,8 GHz 
para uma transição para tecnologias 
celulares de banda larga e para a 
harmonização do espectro necessária à 
modernização do controlo do tráfego aéreo.

particular países vizinhos, incluindo países 
candidatos e potenciais candidatos. Tal 
poderá contribuir para evitar interferências 
prejudiciais e melhorar não só a eficiência 
do espectro, mas também a convergência 
da utilização do espectro dentro e fora das 
fronteiras da União Europeia. Urge 
particularmente introduzir medidas nas 
faixas dos 800 MHz e dos 3,4-3,8 GHz 
para uma transição para tecnologias 
celulares de banda larga e para a 
harmonização do espectro necessária à 
modernização do controlo do tráfego aéreo.

Or. en

Alteração 17

Proposta de decisão
Considerando 24

Texto da Comissão Alteração

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

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

Ou. pt

Alteração 18

Proposta de decisão
Artigo 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en
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Alteração 19

Proposta de decisão
Artigo 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 20

Proposta de decisão
Artigo 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração21

Proposta de decisão
Artigo 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 22

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Alteração 23

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

Texto da Comissão Alteração

(d-B) promover a harmonização da 
utilização das radiofrequências em toda a 
União, de um modo consistente com a 
necessidade de garantir a sua utilização 
efectiva e eficiente;

Or. en
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Alteração 24

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

Texto da Comissão Alteração

(-a) incentivar a gestão eficiente e a 
utilização do espectro para satisfazer a 
crescente procura para a utilização de 
frequências;

Or. en

Alteração 25

Proposta de decisão
Artigo 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

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

(a) assegurar que é atribuído espectro
suficiente e apropriado para serviços sem 
fios, tendo pelo menos 1200 Mhz em 2015, 
a menos que seja especificado de modo 
diferente no Programa para a Política do 
Espectro Radioeléctrico, para satisfazer 
uma procura crescente para o tráfego de 
dados móveis, permitindo assim o 
desenvolvimento dos serviços comerciais e 
públicos;

Or. en

Alteração 26

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 
cidadãos da União tenham acesso à 
banda larga, nunca inferior a 30 Mbps 
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em 2020, e tornando possível que a União 
tenha a velocidade e a capacidade de 
banda larga o mais elevadas possível;

Or. en

Alteração 27

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

Texto da Comissão Alteração

(a-B) permitir que a União assuma a 
liderança em serviços de banda larga de 
comunicação electrónica sem fios, 
abrindo espectro adicional suficiente nas 
bandas mais eficazes em termos de custos, 
para que estes serviços fiquem 
amplamente disponíveis;

Or. en

Alteração 28

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

Texto da Comissão Alteração

(a-C) proteger as oportunidades para o 
sector comercial e para os serviços 
públicos através do aumento das 
capacidades da banda larga móvel;

Or. en

A alteração é auto-explicativa.

Alteração 29

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 

(b) maximizar a flexibilidade na utilização 
do espectro, a fim de promover a inovação 
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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;

e o investimento, através da aplicação 
consistente dos princípios da neutralidade 
tecnológica e de serviços e através da 
previsibilidade reguladora adequada, da 
abertura do espectro harmonizado a novos 
serviços avançados, e da viabilização do 
comércio de direitos espectrais, criando 
assim oportunidades para que sejam 
estabelecidas infra-estruturas pan-
Europeias;

Or. en

Alteração 30

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, ou 
atribuindo frequências de um modo que 
corrija as distorções do mercado;

Or. en

Alteração 31

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 escala ao nível da União 

(e) reduzir a fragmentação e explorar 
totalmente o potencial do mercado interno 
para dinamizar o crescimento económico 
e as economias no âmbito e à escala da 
União melhorando a coordenação e 
harmonização das condições técnicas para 
a utilização e disponibilidade do espectro, 
conforme necessário;
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Europeia;

Or. en

Alteração 32

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 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, 
permitindo assim conseguir a capacidade 
e velocidade de banda larga mais elevadas 
possível, bem como tornar possível uma 
concorrência efectiva..

Or. en

Alteração 33

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, ao propiciar o 
desenvolvimento de novas tecnologias, 
tais como radiocomunicações cognitivas.

Or. en
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Alteração 34

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, em 
cooperação com os Estados-Membros, 
identifica as melhores práticas e promove 
a partilha de informação para essas 
bandas, e define orientações relativas às 
condições e procedimentos de autorização 
para as faixas em questão, por exemplo no 
que diz respeito à partilha de infra-
estruturas e às condições de cobertura, 
conseguidas através de princípios de 
neutralidade tecnológica e de serviço;

Or. en

Alteração 35

Proposta de decisão
Artigo 4 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Sempre que necessário e no intuito de 
assegurar a utilização eficiente dos direitos 
espectrais e evitar o açambarcamento de 
espectro, os Estados-Membros adoptam 
medidas apropriadas, incluindo a aplicação 
de sanções financeiras ou a retirada de 
direitos.

6. Sempre que necessário e no intuito de 
assegurar a utilização eficiente dos direitos 
espectrais e evitar o açambarcamento de 
espectro, os Estados-Membros adoptam, 
sempre que necessário, medidas 
apropriadas, incluindo a aplicação de 
sanções financeiras, utilização de 
ferramentas de incentivos e retirada de 
direitos.

Or. en
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Alteração 36

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 ou em 
parte significativa do mesmo.

Or. en

Alteração 37

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Alteração38

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 tendo em conta 
quaisquer resultados potenciais anti-
competitivos para benefício dos cidadãos e 
consumidores da União.
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Or. en

Alteração 39

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 atribuição 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, para que todos os 
cidadãos da UE tenham acesso débitos de 
banda larga nunca inferiores a 30 Mbps o 
mais tardar em 2020.

Or. en

Alteração 40

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, sem prejuízo da 
implementação existente e futura de 
outros serviços que têm acesso igual a este 
espectro ao abrigo das condições 
especificadas nessas Decisões da 
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Comissão.

Or. en

Alteração 41

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. Em Estados-
Membros onde circunstâncias 
excepcionais nacionais ou locais evitem a 
disponibilidade da banda, a Comissão 
pode autorizar derrogações específicas até 
2015. De acordo com o Artigo 9º da 
Directiva 2002/21/CE, a Comissão, em 
cooperação com os Estados-Membros, 
mantém debaixo de revisão a utilização do 
espectro abaixo de 1GHz e avalia se pode 
ser libertado e disponibilizado espectro 
adicional 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.
De acordo com o Artigo 9º da Directiva 
2002/21/CEC, a Comissão, em cooperação 
com os Estados-Membros, mantém 
debaixo de revisão a utilização do espectro 
abaixo de 1GHz e avalia se pode ser 
libertado e disponibilizado para satisfazer 
o aumento da procura de banda larga sem 
fios.

Or. en

Alteração 42

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 conseguir a 
harmonização e a utilização da banda de 
1,5 MHz (1452-1492 MHz) e da banda 2,3 
GHz (2300-2400 MHz) para serviços de 
banda larga sem fios. A Comissão irá 
monitorizar continuamente os requisitos 
de capacidade para os serviços de banda 
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larga sem fios e, quando for justificado, 
em cooperação com os Estados-Membros, 
avaliar a necessidade de adoptar medidas 
para harmonizar bandas de espectro 
adicionais, tais como a banda de 700 MHz 
(694-790 MHz).
Os Estados-Membros irão assegurar que, 
onde for apropriado, os custos de 
migração ou reatribuição da utilização do 
espectro sejam adequadamente 
compensados de acordo com a legislação 
local.

Or. en

Alteração 43

Proposta de decisão
Artigo 6 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros, em cooperação 
com a Comissão, irão assegurar que a 
provisão de acesso ao conteúdo e serviços 
de banda larga que utilizam a banda de 
790-862 MHz (800MHz) são fomentados 
em áreas pouco populadas, em particular
através de obrigações de cobertura; ao 
fazê-lo, irão examinar modos e, quando for 
necessário, adoptar medidas apropriadas 
para assegurar que a libertação da banda de 
800 MHz não afecta adversamente os 
utilizadores de serviços de realização de 
programas e eventos especiais (PMSE).

4. A Comissão, em cooperação com os 
Estados-Membros, irá assegurar que a 
provisão de acesso ao conteúdo e serviços 
de banda larga que utilizam a banda de 
790-862 MHz (800MHz) são fomentados 
em áreas pouco populadas, por exemplo 
através de obrigações de cobertura 
conseguidas através de princípios de 
neutralidade tecnológica e de serviço; ao 
fazê-lo, irão examinar modos e, quando for 
necessário, adoptar medidas apropriadas 
para assegurar que a libertação da banda de 
800 MHz não afecta adversamente os 
utilizadores de serviços de realização de 
programas e eventos especiais (PMSE).

Or. en



PR\852716PT.doc 29/37 PE454.746v01-00

PT

Alteração 44

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

Texto da Comissão Alteração

4-A. A Comissão, em cooperação com os 
Estados-Membros, irá avaliar a 
praticabilidade de expandir as atribuições 
de espectro não licenciado para sistemas 
de acesso sem fios, incluindo redes locais 
de rádio, tal como é estabelecido pela 
Decisão 2005/513/CE para toda a banda 
de 5GHz.
A Comissão é convidada a prosseguir a 
agenda de harmonização adoptada no 
fórum internacional relevante, 
nomeadamente as Conferências de 
Radiocomunicação Mundial ITU.

Or. en

Alteração 45

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 
outra parte adicional do espectro que 
venha a ser libertada para serviços 
móveis.

Or. en
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Alteração 46

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 banda larga, em 
particular em áreas remotas e pouco 
povoadas, Os Estados-Membros e a 
Comissão irão assegurar a disponibilidade 
de espectro suficiente para o fornecimento 
de serviços de satélite de banda larga que 
permitam o acesso à Internet.

Or. en

Alteração 47

Proposta de decisão
Artigo -7 (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo -7.º
Necessidades de espectro para outras 

políticas de comunicação sem fios
Para suportar o desenvolvimento 
adicional de suportes audiovisuais 
inovadores e outros serviços para os 
cidadãos europeus, tendo em conta os 
benefícios económicos e sociais de um 
mercado único digital, os 
Estados-Membros, em cooperação com a 
Comissão, assegurarão a disponibilidade 
de espectro suficiente para a prestação 
desses serviços.

Or. en
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Alteração 48

Proposta de decisão
Artigo 7 – Título

Texto da Comissão Alteração

Necessidades de espectro para domínios 
específicos da política da União

Necessidades de espectro para outros 
domínios específicos da política da União

Or. en
Alteração 49

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. Como passo inicial, esse inventário 
deve incluir frequências no intervalo entre 
300 MHz e 6 GHz, para serem seguidas 
por frequências entre 6 GHz e 70 GHz.

Or. en

Alteração 50

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

Texto da Comissão Alteração

3-A. O inventário irá incluir também um 
relatório das medidas adoptadas pelos 
Estados-Membros, para implementar 
decisões ao nível da UE em relação à 
harmonização e utilização de bandas de 
frequências específicas.

Or. en



PE454.746v01-00 32/37 PR\852716PT.doc

PT

Alteração 51

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 
outros países, 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

Alteração 52

Proposta de decisão
Artigo 12

Texto da Comissão Alteração

Até 31 de Dezembro de 2015, a Comissão 
realizará uma avaliação da aplicação do 
presente programa da política do espectro 
radioeléctrico e apresentará um relatório ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho sobre 
as actividades desenvolvidas e as medidas 
adoptadas ao abrigo da presente Decisão.

Até 31 de Dezembro de 2015, a Comissão 
realizará uma avaliação da aplicação do 
presente programa da política de espectro 
radioeléctrico. A Comissão apresentará 
anualmente ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho um relatório sobre as actividades 
desenvolvidas e as medidas adoptadas ao 
abrigo da presente Decisão.

Or. en
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

A União Europeia é a maior economia do mundo. Nem os EUA nem a China são maiores, ao 
contrário do que é normalmente dito na discussão sobre que é e quem será o número um na 
economia global. A diferença é que os EUA e a China têm mercados maiores, oferecendo 
assim melhores pré-condições para concorrência, competitividade, novos serviços, produtos e 
inovações. A necessidade de um mercado interno único é crucial para a Europa, para que 
assuma uma liderança na economia global, com foco no sector de serviços e economia de 
conhecimento. É um paradoxo que, quanto maior é o desenvolvimento da economia Europeia 
no sentido de uma economia de conhecimento, menor é a oferta do mercado interno para 
oportunidades do método Europeu.

A Agenda Digital e a economia digital podem servir como pontas de lança para tornar o 
mercado interno real para todas os componentes da nossa economia. Para isto é necessária 
uma capacidade para formar uma liderança em relação à banda larga e à utilização da Internet.
É crucial reconquistar a liderança global para a indústria de telecomunicações Europeia, mas 
também para estar na liderança do desenvolvimento de tecnologias de informação e do 
aparecimento de novos serviços e aplicações. Mas é igualmente, facto ainda mais importante, 
crucial para criar um momento para maior produtividade, coesão, competitividade e acesso a 
um mercado único para a indústria Europeia no seu todo.

O ponto de vista forte do relator é que a Europa deve estar na liderança neste processo de 
mudança, criando as melhores oportunidades para uma economia Europeia do conhecimento 
competitiva caracterizada por vitalidade, mudança e inovações. Para isso é necessário o 
acesso a melhor capacidade e a velocidade mais rápida para aplicações de Internet e banda 
larga.

Actualmente, a Europa está atrás de outros intervenientes, com os EUA e a China a libertar 
grandes partes do espectro para permitir o rápido desenvolvimento de novos serviços e 
velocidades elevadas para Internet móvel, ligando os seus cidadãos com altas capacidades.

Devemos querer fazer da Europa o melhor e fazer o que é melhor para a Europa: abrir para 
novos serviços e para tráfego móvel aumentado, criando as fundações para novas 
oportunidades de cultura e conteúdos, difusores e serviços públicos na estrutura da banda 
larga e, em simultâneo, garantir as mesmas oportunidades para a emissão.

Os objectivos definidos pela Agenda Digital indicam: cobertura de banda larga em 2013 para 
todos os cidadãos da Europa e, em 2020, cobertura de alta velocidade até 30 megabits por 
segundo ou superior (até 100 Mbps para metade dos lares na Europa). Estes objectivos devem 
ser considerados como mínimos, e as ambições e objectivos da política de espectro devem 
contribuir para que a Europa tenha a melhor capacidade e as velocidades de banda larga mais 
elevadas do mundo. O nosso alvo deve ser tornar a Europa no líder do desenvolvimento nesta 
área, fazendo assim com que a Europa seja o líder em telecomunicações, no desenvolvimento 
de novos serviços e na utilização do aumento de produtividade dos serviços de banda larga 
avançados.
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Em comparação, a Coreia do Sul idealizou um plano nacional para que uma ligação a 1.000 
Mbps (um gigabit) seja um lugar-comum em 2012. É já sabido que a Coreia do Sul é o líder, 
actualmente com uma ligação média de 12 Mbps (Na Europa, apenas 18% das ligações estão 
actualmente acima dos 10 Mbps). A UE deve poder competir com todas as regiões do mundo 
para ser o Número Um.

A banda larga sem fios é essencial para assegurar que todos os cidadãos têm a disponibilidade 
de serviços novos e inovadores. A Europa não pode ficar para trás. Parece óbvio que este 
objectivo não pode ser atingido através da utilização de fibra óptica, cuja instalação necessita 
de investimento considerável, mas sim através da utilização de uma mistura de tecnologias 
sem fios disponíveis para estender a cobertura da banda larga (sistemas de rádio terrestre, 
cabo, fibra ou satélite) até cobrir todo o território da Comunidade, incluindo zonas rurais e 
periféricas, permitindo que o mercado escolha a tecnologia mais eficiente sob o ponto de vista 
dos custos para os operadores e para os cidadãos.

Sem plataformas de banda larga sem fios, não é possível atingir uma cobertura a 100%.
Devemos adaptar-nos aos desenvolvimentos tecnológicos e às mudanças nos padrões de 
visualização e assegurar que a TV pode ser acedida a partir de todas as plataformas, incluindo 
plataformas móveis.

A procura de banda larga por parte do consumidor está a crescer muito depressa. A instalação 
de fibra óptica (linhas fixas) é onerosa e não consegue satisfazer a procura total de banda 
larga.
Várias fontes afirmam que o tráfego de dados irá duplicar em cada ano até 2013, ou que irá 
aumentar 6 vezes entre 2008 e 2013. Em 2009, o número de subscritores de 3G nos 27 
Estados-Membros da UE cresceu para 166 milhões, o que excede o número de linhas de 
banda larga fixas dentro da UE. O O2 baseado no Reino Unido indicou que o seu tráfego de 
dados móveis na Europa duplicou em cada três meses em 2009; A Telecom Itália anunciou 
que o seu tráfego móvel cresceu 216 por centro desde meados de 2008 até meados de 2009. A 
AT&T comunicou que o seu tráfego móvel aumentou 5000 por cento nos últimos 3 anos. O 
CEO da Ericsson prevê que 50 mil milhões de dispositivos estarão ligados em 2020. De 
acordo com o índice de rede visual da Cisco, o tráfego de dados móveis irá duplicar 
globalmente em cada ano até 2014, aumentando 39 vezes entre 2009 e 2014.

Esta é a razão pela qual a Europa tem de libertar mais espectro para banda larga sem fios. Isto 
deve e tem de ser feito em relação à banda larga actual, assegurando as mesmas oportunidades 
actuais, compensando os eventuais custos de migração quando for necessário. As 
oportunidades de banda larga móvel devem ter presente que a difusão e a cultura constituem 
partes naturais do desenvolvimento dos serviços sem fios.

1. Comentários gerais

A Directiva 2009/140/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, alterando as anteriores 
Directivas 2002/21 sobre estrutura reguladora comum, Directiva 2002/19 sobre acesso e 
interligações, Directiva 2002/20 sobre autorizações de ECN e serviços, afirma no 
considerando 28 a competência dos Estados-Membros acima das funções de gestão do 
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espectro, mas o planeamento estratégico, a coordenação e, onde for apropriado, a 
harmonização ao nível da Comunidade podem ajudar a assegurar os benefícios integrais do 
Mercado da Internet.

Para este efeito, os programas plurianuais legislativos no domínio da política do espectro de 
radiofrequências devem ser aplicados a fim de definirem as orientações e os objectivos 
políticos para o planeamento estratégico e a harmonização da utilização do espectro 
radioeléctrico na Comunidade.

O programa de cinco anos da Política do Espectro Radioeléctrico (RSPP) apresentado em 20 
de Setembro de 2010 pela Comissão Europeia destina-se a assegurar que uma parte dos 
dividendos digitais obtidos pela transição da tecnologia analógica para digital está disponível 
para os serviços de banda larga sem fios em toda a UE, em direcção a uma utilização 
harmonizada da banda de 800 MHz (790-862 MHz). A proposta recorda algumas posições já 
expressas pelo Parlamento Europeu há alguns meses, com a adopção do relatório sobre "Uma 
nova Agenda Digital para a Europa: 2015.eu (relatório de Del Castillo A7-0066/2010)".

O RSPP aponta para uma interacção mais estreita entre os imperativos do Mercado Interno e a 
selecção das prioridades da estratégia de Espectro Radioeléctrico da UE, medidas de 
planeamento e harmonização, oferecendo em simultâneo segurança para entidades privadas, 
operadores, fabricantes, utilizadores e administração pública, para ter uma política e 
programas a longo prazo baseados num conjunto de medidas legislativas sólidas.

A Proposta de decisão sobre o RSPP é baseada no Artigo 114º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia (TFEU) em relação ao estabelecimento do mercado 
interno, e tem em conta os princípios de subsidiariedade e proporcionalidade. Embora 
reconhecendo que o espectro é um recurso nacional, os objectivos estratégicos definidos pelo 
Artigo 3º da proposta – relacionados com ter espectro de rádio suficiente para atingir os 
objectivos estratégicos da EU, melhorar a utilização do espectro radioeléctrico através de uma 
utilização flexível para assegurar uma concorrência efectiva na utilização do espectro –
necessitam de uma aproximação coordenada ao nível Europeu.

O artigo 5º do TFEU estabelece o princípio de subsidiariedade como um dos fundamentos da 
União para articular os poderes dos Estados-Membros com as competências da UE. A 
Directiva sobre Melhor Regulação reconhece a competência dos Estados Membros sobre a 
gestão do espectro sujeita à harmonização da UE, onde for apropriado, sendo esta a melhor 
maneira de conseguir os benefícios do Mercado Interno.

Existe uma distinção clara entre a harmonização técnica da Comissão Europeia, através de 
medidas de implementação técnica, e a harmonização legislativa, que necessita de avaliação 
específica das condições para subsidiariedade.

2. Observações na especialidade

Objectivos da política (artigo 3)
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É importante assegurar que é atribuído espectro suficiente para a capacidade e cobertura de 
maneira que o aumento da procura do tráfego de dados móveis possa ser satisfeito, e que 
todos os cidadãos da EU possam aceder a banda larga de alta velocidade, tal como está 
definido na Agenda Digital. A Europa deve ser ambiciosa e querer atribuir pelo menos 1200 
MHz para serviços de banda larga.

Espectro para comunicações de banda larga sem fios (artigo 6)

O relator acredita que é crucial defender as datas de acordo com o definido pela Comissão 
(por exemplo, banda de 800 MHz disponível para serviços de comunicação electrónica até 1 
de Janeiro de 2013). Quaisquer excepções ou derrogações devem ser aceites apenas por 
razões puramente técnicas, e as necessidades específicas de segurança e defesa devem ser 
consideradas. As bandas já designadas pela Comissão serão libertadas até 1 de Janeiro de 
2012, de acordo com a proposta da Comissão.

A União deve trabalhar para ter mais frequências atribuídas aos serviços móveis, com um 
objectivo mínimo de 1200 MHz. É necessário adoptar os princípios correctos para permitir 
libertações adicionais de espectro no futuro.

Vários problemas podem ser endereçados, sendo os custos de libertação da banda o mais 
óbvio. Os Estados-Membros serão responsáveis por compensar os intervenientes relevantes 
pelos custos adicionais, quando for necessário.


