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MEMORANDO EXPLICATIVO 

1 INTRODUÇÃO 

Em 2011, a Decisão ECC/DEC/(02)01 relativa às faixas de frequências a designar para a introdução 
coordenada de Sistemas Telemáticos e de Gestão do Tráfego de Transportes Rodoviários foi revista pelo 
SRD/MG e WGFM, tendo sido determinado que a referida decisão deveria ser revogada, na medida em que 
a temática já não constituía uma questão de harmonização significativa no seio da CEPT. O ECC aprovou a 
proposta de revogação da referida Decisão em dezembro de 2011. 

2 DECISÃO ECC EM CAUSA: ECC/DEC/(02)01 

Em 2004, o ECC decidiu dar início à revisão de todas as Decisões ERC/ECC, a fim de considerar o impacto 
da convergência de serviços e tecnologia no quadro regulamentar do espectro de frequências e ponderar a 
modificação de quaisquer elementos, bem como os benefícios possíveis dessa ação. Adicionalmente, foi 
decidido que cada Decisão ECC deverá ser revista pelo ECC, no mínimo de cinco em cinco anos a partir da 
data da sua adoção, para determinar o seu nível de implementação e a adesão às faixas de frequências 
designadas na Decisão. Em consequência desta revisão, o Plenário do ECC decidiria manter, rever ou 
revogar as Decisões existentes. 
 
A Decisão ECC/DEC/(02)01 contém a identificação das frequências a utilizar por aplicações RTTT para 
sistemas iniciais estrada-veículo RTTT DSRC nos 5 GHz (5,795-5,805 GHz) e 5,805-5,815 GHz para 
utilização numa base nacional, de forma a satisfazer os requisitos necessários no caso das junções de 
estradas com várias faixas de rodagem, 63-64 GHz e 76-77 GHz para sistemas de radar em veículos e de 
infraestruturas. 
 
No que respeita aos sistemas RTTT DSRC, encontra-se em vigor igualmente legislação UE relativa a 
equipamento a bordo de camiões (Diretiva Europeia 2004/52/CE, relativa à interoperabilidade dos sistemas 
eletrónicos de portagem rodoviária). Para além disto, no quadro da 5.ª atualização da Decisão CE em 
matéria de dispositivos de curto alcance (SRD), será apesentada uma proposta para incluir a faixa 
“europeia” para sistemas DSRC na Decisão CE sobre SRD. 
 
Relativamente à faixa dos 63-64 GHz, o ECC adotou em 2009 a nova Decisão ECC/DEC/(09)01. A faixa 
encontra-se abrangida pela Decisão CE sobre SRD (Decisão 2006/771/CE, alterada pela Decisão 
2011/829/UE). 
 
A faixa de frequências dos 76-77 GHz também se encontra abrangida pela Decisão CE 2006/771/CE. A 
Decisão ECC/DEC/(02)01 não contém quaisquer requisitos adicionais que não se encontrem já 
estabelecidos na Decisão ECC/DEC/(09)01, no Anexo 5 da Recomendação ERC/REC 70-03 ou na Decisão 
CE 2006/771/CE, incluindo a última alteração introduzida pela Decisão 2011/829/UE. 
 
Os radares fixos específicos que funcionam na faixa de frequências dos 76-77 GHz, que se encontram 
abrangidos pela Decisão CE sobre SRD (Decisão 2006/771/CE), também se encontram abrangidos pela 
Recomendação ERC/REC 70-03, por exemplo radares instalados em passagens ferroviárias de nível. 
 
O elevado nível de implementação da Decisão ECC/DEC/(02)01 demonstra, no fundo, que a Decisão já 
cumpriu o seu propósito. 

3 NECESSIDADE DE UMA DECISÃO ECC  

As Regras de Procedimento do ECC preveem que a revogação de uma Decisão esteja sujeita aos mesmos 
procedimentos que a elaboração e adoção de uma nova Decisão. 
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DECISÃO ECC DE 02 DE NOVEMBRO DE 2012 RELATIVA À REVOGAÇÃO DA DECISÃO ECC (02)01  

“A Conferência Europeia das Administrações Postais e Telecomunicações, 

considerando  

a) que a Decisão ECC/DEC/(02)01 deixou de ser considerada um instrumento de harmonização 
significativa no seio da CEPT, não sendo portanto necessária, 

 

DECIDE 

1. revogar a Decisão ECC/DEC/(02)01 relativa às faixas de frequências a designar para a introdução 
coordenada de Sistemas Telemáticos e de Gestão do Tráfego de Transportes Rodoviários; 

2. que a presente Decisão entra em vigor em 02 de novembro de 2012.” 

 

Nota:  

Consulte a base de dados de documentação do Gabinete http://www.ecodocdb.dk para verificar a situação 
atual da implementação desta e de outras Decisões ECC. 


