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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

A proposta da Comissão da UE de uma Decisão do Parlamento Europeu e do Conselho
relativa à "selecção e autorização de sistemas que prestam serviços móveis via satélite (SMS)"
tem por objectivo estabelecer quanto antes um mercado interno para estes serviços. Os 
serviços móveis por satélite devem contribuir para a realização dos objectivos de Lisboa e 
fomentar a inovação e a flexibilidade, melhorando assim, em toda Europa, o acesso à banda 
larga e o leque de serviços propostos aos consumidores. 

A relatora apoia em princípio o objectivo da proposta da Comissão, mas considera 
problemático o momento escolhido para o processo, dado que se trata de estabelecer uma 
regulamentação específica para os serviços móveis por satélite antes da revisão do pacote de 
telecomunicações e da política em matéria de frequências.  

Por conseguinte, a decisão sobre os serviços móveis por satélite deveria ser adoptada a título 
absolutamente excepcional e não criar um precedente. Esta excepção só pode justificar-se se
for limitada ao procedimento iniciado pela Comissão para os operadores de sistemas móveis
por satélite com o objectivo de alcançar uma cobertura de banda larga em toda a UE. Segundo 
as disposições em vigor, a decisão relativa à atribuição das radiofrequências para os diversos
serviços continua a caber aos Estados-Membros, na base de um quadro regulamentar unitário, 
incluindo a Directiva relativa aos serviços de meios audiovisuais. No caso da atribuição das 
radiofrequências, a relatora assinala ainda a importância de existirem diversos modelos de 
concessão de licenças para os distintos tipos de serviços móveis, bem como da diversidade 
cultural e do pluralismo dos meios de comunicação. Solicita que, para a atribuição das 
radiofrequências no caso dos componentes terrestres, se garanta a conformidade com o direito
nacional aplicável aos meios de comunicação e que se elabore um relatório sobre o posterior
desenvolvimento dos SMS.

ALTERAÇÕES

A Comissão da Cultura e da Educação insta a Comissão da Indústria, da Investigação e da 
Energia, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes alterações no seu 
relatório:

Texto da Comissão Alterações do Parlamento

Alteração 1
Considerando 2

(2) Na sua Resolução 2006/2212, de 14 de 
Fevereiro de 2007, relativa a uma política 
europeia do espectro de radiofrequências, o 
Parlamento Europeu sublinhou a 
importância das comunicações para as 

(2) Na sua Resolução 2006/2212, de 14 de 
Fevereiro de 2007, relativa a uma política 
europeia do espectro de radiofrequências, o 
Parlamento Europeu sublinhou a 
importância das comunicações para as 
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regiões rurais e menos desenvolvidas, para 
as quais a difusão de comunicações móveis 
de banda larga, de frequência inferior e de 
novas tecnologias sem fios pode oferecer 
soluções eficientes para a realização da 
cobertura universal dos 27 Estados-
Membros da UE com vista ao 
desenvolvimento sustentável de todas as 
regiões. O Parlamento Europeu observou 
também que os regimes de atribuição e de 
exploração do espectro diferem muito entre 
os Estados-Membros e que estas diferenças 
representam sérios obstáculos ao bom 
funcionamento do mercado único.

regiões rurais e menos desenvolvidas, para 
as quais a difusão de comunicações móveis 
de banda larga, de frequência inferior e de 
novas tecnologias sem fios pode oferecer 
soluções eficientes para a realização da 
cobertura universal dos 27 Estados-
Membros da UE com vista ao 
desenvolvimento sustentável de todas as 
regiões. O Parlamento Europeu rejeita, 
contudo, um modelo unilateral de mercado 
para a concessão de radiofrequências e 
solicita que se estabeleça um sistema que 
permita distintos modelos de licenciamento.

Alteração 2
Considerando 3-A (novo)

(3-A) Do ponto de vista regulamentar, a
definição jurídica dos SMS antes da revisão 
do pacote das telecomunicações é
problemática, pelo que deveria ter carácter 
excepcional.

Justificação

Aqui regula-se um caso específico antes de fixar as condições-quadro gerais mediante a 
revisão do pacote de telecomunicações. Esta forma de proceder, que consiste em ir do 
particular para o geral, é duvidosa do ponto de vista regulamentar. 

Alteração 3
Considerando 5

(5) A introdução de novos sistemas que 
fornecem serviços móveis via satélite (MSS) 
contribuiria para o desenvolvimento do 
mercado interno e reforçaria a concorrência 
aumentando a disponibilidade de serviços 
pan-europeus e a conectividade de extremo a 
extremo, para além de incentivar um 
investimento eficiente. Os MSS constituem 

(5) A introdução de novos sistemas que 
fornecem serviços móveis via satélite (MSS) 
contribuiria para o desenvolvimento do 
mercado interno e reforçaria a concorrência 
aumentando a disponibilidade de serviços 
pan-europeus e a conectividade de extremo a 
extremo, para além de incentivar um 
investimento eficiente. Os MSS constituem 
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uma nova plataforma para vários tipos pan-
europeus de telecomunicações e de serviços 
de radiodifusão/multidifusão, seja qual for a 
localização dos utilizadores finais, como o 
acesso à Internet/Intranet de alta velocidade, 
os serviços móveis multimédia, a protecção 
civil e a assistência em catástrofes. Estes 
serviços poderiam, em especial, melhorar a 
cobertura das zonas rurais na Comunidade, 
reduzindo assim o “fosso digital” em termos 
geográficos, contribuindo ao mesmo tempo 
para a competitividade das indústrias 
europeias das tecnologias da informação e 
das comunicações em conformidade com os 
objectivos da estratégia de Lisboa renovada.

uma nova plataforma para vários tipos pan-
europeus de telecomunicações e de serviços 
de radiodifusão/multidifusão, seja qual for a 
localização dos utilizadores finais, como o 
acesso à Internet/Intranet de alta velocidade, 
os serviços móveis multimédia e os serviços
móveis de meios audiovisuais, a protecção 
civil e a assistência em catástrofes. Estes 
serviços poderiam, em especial, melhorar a 
cobertura das zonas rurais na Comunidade, 
reduzindo assim o “fosso digital” em termos 
geográficos, e reforçar a diversidade
cultural e o pluralismo dos meios de 
comunicação como objectivos importantes
da UE, contribuindo ao mesmo tempo para a 
competitividade das indústrias europeias das 
tecnologias da informação e das 
comunicações em conformidade com os 
objectivos da estratégia de Lisboa renovada.

Justificação

Os serviços móveis de televisão e o fomento da diversidade cultural e do pluralismo dos 
meios de comunicação podem prestar uma importante contribuição para a consecução dos 
objectivos de Lisboa. Mas para tal é importante estabelecer as condições-quadro adequadas, 
entre as quais figura também o seu fomento no âmbito dos SMS.

Alteração 4
Considerando 5-B (novo)

(5-B) O êxito dos serviços móveis por
satélite e, por conseguinte, a sua 
contribuição para a consecução dos 
objectivos de Lisboa depende, porém, em 
grande medida da existência de uma oferta 
de conteúdos para transmissão que seja
variada e atractiva para o grande público.  

Alteração 5
Considerando 8

(8) A gestão técnica do espectro de 
radiofrequências no âmbito da Decisão n.º 
676/2002/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 7 de Março de 2002, relativa a 

(8) Para garantir a conformidade com o 
Direito da UE, é imprescindível que a 
concessão de frequências no âmbito dos 
satélites seja conforme com os princípios 
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um quadro regulamentar para a política do 
espectro de radiofrequências na Comunidade 
Europeia (Decisão Espectro de 
Radiofrequências), em geral, e da Decisão 
2007/98/CE da Comissão, em particular, não 
abrange os procedimentos para a atribuição 
do espectro de radiofrequências e a 
concessão dos direitos para a sua utilização.

gerais da gestão de radiofrequências de 
acordo com a Directiva 2002/21/CE e a 
legislação nacional, mesmo se a gestão 
técnica do espectro de radiofrequências no 
âmbito da Decisão n.º 676/2002/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 7 de 
Março de 2002, relativa a um quadro 
regulamentar para a política do espectro de 
radiofrequências na Comunidade Europeia 
(Decisão Espectro de Radiofrequências), em 
geral, e da Decisão 2007/98/CE da 
Comissão, em particular, não abrange os 
procedimentos para a atribuição do espectro 
de radiofrequências e a concessão dos 
direitos para a sua utilização.

Alteração 6
Considerando 11

(11) Para evitar que os Estados-Membros 
adoptem decisões que possam conduzir à 
fragmentação do mercado interno e pôr em 
causa os objectivos identificados no artigo 
8.° da Directiva-Quadro, deveriam ser 
harmonizados os critérios de selecção dos 
sistemas móveis via satélite de forma a que o 
procedimento de selecção permita colocar à 
disposição em toda a Europa o mesmo 
conjunto de serviços. O elevado 
investimento inicial exigido para o 
desenvolvimento dos sistemas móveis via 
satélite e os elevados riscos tecnológicos e 
financeiros associados a tal investimento 
exigem, para que os sistemas se mantenham 
economicamente viáveis, a realização de 
economias de escala sob a forma de uma 
ampla cobertura geográfica pan-europeia. 

(11) Para evitar que os Estados-Membros 
adoptem decisões que possam conduzir à 
fragmentação do mercado interno no caso
dos SMS e pôr em causa os objectivos 
identificados no artigo 8.° da Directiva-
Quadro, o Conselho e o Parlamento 
permitirão, de maneira absolutamente 
excepcional, harmonizar os critérios de 
selecção dos sistemas móveis via satélite de 
forma a que o procedimento de selecção 
permita colocar à disposição em toda a 
Europa o mesmo conjunto de serviços. O 
elevado investimento inicial exigido para o 
desenvolvimento dos sistemas móveis via 
satélite e os elevados riscos tecnológicos e 
financeiros associados a tal investimento 
exigem, para que os sistemas se mantenham 
economicamente viáveis, a realização de 
economias de escala sob a forma de uma 
ampla cobertura geográfica pan-europeia. 
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Alteração 7
Considerando 12

(12) Além disso, o lançamento com êxito de 
tais serviços exige a coordenação da acção 
regulamentar pelos Estados-Membros. 
Quaisquer diferenças nos procedimentos de 
selecção nacionais poderiam também causar 
a fragmentação do mercado interno, dadas as 
divergências na aplicação dos critérios de 
selecção, nomeadamente a ponderação 
destes critérios, ou nos calendários dos 
procedimentos de selecção. Daí resultaria a 
selecção de uma multiplicidade de 
candidatos, em contradição com a natureza 
pan-europeia destes serviços móveis por 
satélite. A selecção, pelos vários Estados-
Membros, de diferentes operadores de 
sistemas móveis via satélite poderia 
conduzir a situações complexas de 
interferências nocivas, ou mesmo levar a que 
um operador seleccionado fosse impedido de 
fornecer um serviço pan-europeu se, por 
exemplo, lhe fossem atribuídas 
radiofrequências diferentes nos vários 
Estados-Membros. Por conseguinte, a 
harmonização dos critérios de selecção deve 
ser acompanhada do estabelecimento de um 
mecanismo comum de selecção que permita 
um resultado coordenado para todos os 
Estados-Membros.

(12) Além disso, o lançamento com êxito de 
tais serviços exige a coordenação da acção 
regulamentar pelos Estados-Membros. 
Quaisquer diferenças nos procedimentos de 
selecção nacionais poderiam também causar 
a fragmentação do mercado interno, dadas as 
divergências na aplicação dos critérios de 
selecção, nomeadamente a ponderação 
destes critérios, ou nos calendários dos 
procedimentos de selecção. Daí resultaria a 
selecção de uma multiplicidade de 
candidatos, em contradição com a natureza 
pan-europeia destes serviços móveis por 
satélite. A selecção, pelos vários Estados-
Membros, de diferentes operadores de 
sistemas móveis via satélite poderia 
conduzir a situações complexas de 
interferências nocivas, ou mesmo levar a que 
um operador seleccionado fosse impedido de 
fornecer um serviço pan-europeu se, por 
exemplo, lhe fossem atribuídas 
radiofrequências diferentes nos vários 
Estados-Membros. Por conseguinte, a 
harmonização dos critérios de selecção deve 
ser acompanhada do estabelecimento de um 
mecanismo comum de selecção que permita 
um resultado coordenado para todos os 
Estados-Membros, sem que este 
procedimento abranja a atribuição do 
espectro nem a concessão de direitos de 
utilização do mesmo.

Justificação

É evidente que uma consagração jurídica que vai do particular para o geral é problemática 
do ponto de vista regulamentar.

Alteração 8
Artigo 1, nº 1

1. O objectivo da presente decisão é criar um 
procedimento comunitário para a selecção 

1. O objectivo da presente decisão é criar um 
procedimento comunitário exclusivamente 
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comum dos operadores de sistemas móveis 
via satélite e estabelecer disposições para a 
autorização coordenada pelos Estados-
Membros dos operadores seleccionados para 
utilizar o espectro de radiofrequências na 
exploração de sistemas móveis via satélite, a 
fim de facilitar o desenvolvimento de um 
mercado interno concorrencial de tais 
serviços na Comunidade.

para a selecção comum dos operadores de 
sistemas móveis via satélite e estabelecer 
disposições para a autorização coordenada 
pelos Estados-Membros dos operadores 
seleccionados para utilizar o espectro de 
radiofrequências na exploração de sistemas 
móveis via satélite, a fim de facilitar o 
desenvolvimento de um mercado interno 
concorrencial de tais serviços na 
Comunidade.

Justificação

É importante precisar que se trata de uma regulamentação excepcional que não cria um 
precedente.

Alteração 9
Artigo 1, nº 5

5. A presente decisão aplica-se à banda de 
frequência nos 2 GHz, incluindo o espectro 
de radiofrequências de 1980 a 2010 MHz 
para as comunicações Terra-espaço, e de 
2170 a 2200 MHz para as comunicações 
espaço-Terra, em conformidade com a 
Decisão 2007/98/CE.

5. A presente decisão aplica-se à banda de 
frequência nos 2 GHz, incluindo o espectro 
de radiofrequências de 1980 a 2010 MHz 
para as comunicações Terra-espaço, e de 
2170 a 2200 MHz para as comunicações 
espaço-Terra, em conformidade com a 
Decisão 2007/98/CE, sem prejuízo das 
disposições relativas à atribuição de 
radiofrequências em conformidade com a 
Directiva 2002/21/CE e, especialmente, o 
artigo 9.º da mesma.

Justificação

É imprescindível que não se estabeleçam os novos procedimentos de atribuição de 
radiofrequências no âmbito dos satélites antes de terem sido adoptadas as decisões políticas 
sobre o quadro regulamentar fundamental aplicável às diferentes categorias de serviços 
electrónicos de comunicações. Em qualquer caso, devem ser conformes com as novas
disposições.

Alteração 10
Artigo 2, nº 1

1. Para efeitos da presente decisão, aplicam-
se as definições que constam da Directiva 
2002/21/CE e da Directiva 2002/20/CE.

1. Para efeitos da presente decisão, aplicam-
se as definições que constam da Directiva 
2002/21/CE e da Directiva 2002/20/CE CE
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bem como na Directiva 2007/65/CE 
(Directiva "Serviços de Comunicação 
Social Audiovisual").

Justificação

Os serviços relativos ao conteúdo serão regulados pela Directiva relativa aos serviços de 
comunicação social audiovisual e constituirão uma parte importante dos serviços 
transmitidos mediante os SMS.

Alteração 11
Artigo 3, nº 2

2. O procedimento tem por objectivo colocar 
em serviço, sem demora injustificada, a 
banda de frequências nos 2 GHz, dando ao 
mesmo tempo aos candidatos uma 
oportunidade justa e não discriminatória de 
participar no procedimento de selecção 
comparativo.

2. O procedimento tem exclusivamente por 
objectivo colocar em serviço, sem demora 
injustificada, a banda de frequências nos 2 
GHz para os SMS, dando ao mesmo tempo 
aos candidatos uma oportunidade justa e não 
discriminatória de participar no 
procedimento de selecção comparativo.

Alteração 12
Artigo 6, nº 1

1. Se o total combinado do espectro de 
radiofrequências solicitado pelos candidatos 
elegíveis identificados na primeira fase de 
selecção exceder a quantidade de espectro de 
radiofrequências disponível, identificado nos 
termos do n.º 3 do artigo 3.°, a Comissão 
selecciona os candidatos elegíveis tendo em 
conta os seguintes critérios suplementares:

1. Se o total combinado do espectro de 
radiofrequências solicitado pelos candidatos 
elegíveis identificados na primeira fase de 
selecção exceder a quantidade de espectro de 
radiofrequências disponível, identificado nos 
termos do n.º 3 do artigo 3.°, a Comissão 
selecciona os candidatos elegíveis tendo em 
conta os seguintes critérios suplementares
com as seguintes prioridades:

a) Benefícios concorrenciais e para o 
consumidor;

a) Benefícios concorrenciais e para o 
consumidor mediante uma cobertura 
geográfica pan-europeia;

b) Eficiência do espectro;
c) Cobertura geográfica pan-europeia;
d) Objectivos de interesse geral.

a-A) objectivos políticos;
a-B) utilização eficiente do espectro;
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Alteração 13
Artigo 8, nº -1 (novo)

-1. A fim de garantir a conformidade com o 
direito da UE, a atribuição do espectro 
radioeléctrico para os componentes 
terrestres deve realizar-se de acordo com as 
instituições nacionais competentes em 
matéria de direito dos meios de 
comunicação social. 

Justificação

A concessão de radiofrequências compete por princípio aos Estados-Membros.

Alteração 14
Artigo 9, nº 3 bis (novo)

3 bis. O mais tardar um ano após a entrada 
em vigor da Decisão, e seguidamente de 
três em três anos, a Comissão transmitirá 
ao Parlamento, ao Conselho e ao Comité 
Económico e Social um relatório sobre as 
ofertas reais de serviços móveis via satélite 
nos Estados-Membros.
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