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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA 

Objetivo e âmbito de aplicação 

O Pacote «Telecomunicações» foi publicado em setembro de 2016 e contém um conjunto de 

iniciativas legislativas e não legislativas destinadas a rever o quadro regulamentar das 

telecomunicações. O elemento central deste pacote é uma proposta de diretiva que institui um 

Código Europeu das Comunicações Eletrónicas, que visa modernizar as normas em matéria 

de telecomunicações, atualizadas pela última vez em 2009. A Comissão da Cultura e da 

Educação está também a elaborar um parecer específico sobre esta proposta (relator: Curzio 

Maltese).  

A presente proposta faz parte desse Pacote «Telecomunicações» e procura criar um quadro 

regulamentar institucional mais coerente e eficaz em matéria de comunicações eletrónicas. 

Nesse sentido, cria o Organismo de Reguladores Europeus das Comunicações Eletrónicas 

(ORECE) como uma agência de pleno direito descentralizada da UE (atualmente, é uma 

estrutura híbrida com um organismo essencialmente intergovernamental, que reúne os 

reguladores nacionais para desempenhar funções de regulamentação harmonizadas a nível da 

UE, apoiados pelo Gabinete do ORECE, uma pequena agência comunitária que presta 

serviços de apoio administrativo e profissional ao ORECE).  

Por conseguinte, a proposta contém essencialmente as disposições clássicas para as agências, 

em conformidade com a «Abordagem comum aplicável às agências descentralizadas da UE», 

de 2012, aprovada conjuntamente pelo Parlamento, pelo Conselho e pela Comissão. Ademais, 

agrupa num único local (artigo 2.º) a lista completa das tarefas confiadas ao ORECE por 

diversos diplomas legislativos, que inclui nomeadamente as que lhe são atribuídas no âmbito 

do novo Código Europeu das Comunicações Eletrónicas. Embora algumas tarefas tenham 

interesse para a Comissão CULT (por exemplo, o papel do ORECE na emissão de pareceres 

sobre propostas de medidas nacionais relativas à avaliação por pares do espetro radioelétrico), 

a substância das tarefas é regulamentada pelo Código proposto. 

ORECE: status quo ou agência de pleno direito da UE? 

A relatora está absolutamente ciente de que a proposta de dispensar a atual estrutura do 

ORECE e de criar uma agência de pleno direito da UE é controversa, após ter lido alguns 

contributos dos parlamentos nacionais sobre a questão, para não mencionar o próprio parecer 

do ORECE sobre a proposta, e ter procedido a algumas consultas relativas à questão. No 

entanto, a relatora considera que esta questão é de tal modo fundamental que deve ser tratada 

na comissão competente, a Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia (ITRE), que 

se encontra claramente em melhor posição para compreender e se pronunciar sobre a estrutura 

institucional mais adequada para o quadro regulamentar em matéria de comunicações 

eletrónicas. Como tal, as alterações apresentadas pela relatora são consideradas sem prejuízo 

desta questão fundamental. 

Porém, o trabalho do ORECE incide claramente sobre os domínios políticos de interesse para 

a Comissão CULT, especialmente num mundo em que os reguladores convergentes, que 

cobrem as telecomunicações e a radiodifusão, são a norma e em que a disponibilização de 

conteúdos «over-the-top» (OTT) está a adquirir cada vez mais importância. Por conseguinte, a 

relatora pretende assegurar a independência das autoridades reguladoras nacionais e dos seus 
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membros, garantindo que a proposta do ORECE observe plenamente as disposições do artigo 

7.º da diretiva proposta, que institui um Código Europeu das Comunicações Eletrónicas.    

Posição da relatora  

A relatora apresentou um número limitado de alterações concretas à proposta da Comissão. 

Algumas alterações visam clarificar determinadas disposições ou melhorar a sua legibilidade. 

A maioria pretende salientar que o ORECE deve desempenhar as suas funções e exercer a sua 

atividade, tendo em conta os objetivos gerais de promoção da diversidade cultural e 

linguística e o pluralismo dos meios de comunicação social, tal como previsto no artigo 3.º da 

proposta de diretiva que institui um Código Europeu das Comunicações Eletrónicas. 

As alterações específicas também procuram garantir que os grupos de trabalho do ORECE 

representem o maior número possível de interesses políticos e atuem em conformidade com 

os objetivos gerais acima referidos e que o ORECE, no seu trabalho, coopere ativamente com 

o maior número possível de partes interessadas.  

Por último, a relatora salienta a justificação fundamental para o ORECE colaborar com outros 

organismos da União, agências, gabinetes e grupos de trabalho, nomeadamente assegurar a 

eficácia e coerência das políticas. Ademais, salienta que esta cooperação – nomeadamente 

com entidades como o Grupo de Reguladores Europeus para os Serviços Audiovisuais e o 

Grupo para a Política do Espetro Radioelétrico – deve ser autorizada no âmbito das atividades 

do ORECE, a fim de assegurar a eficácia e coerência das políticas. 

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 ter em conta as seguintes alterações: 

Alteração  1 

Proposta de regulamento 

Considerando 7 

 

Texto da Comissão Alteração 

7. O ORECE e o Gabinete ORECE 

deram um contributo positivo para uma 

aplicação coerente do quadro regulamentar 

para as comunicações eletrónicas. Não 

obstante, continuam a existir disparidades 

significativas entre os Estados-Membros 

no que se refere às práticas regulamentares. 

Além disso, a estrutura de governação do 

ORECE e do Gabinete ORECE é pesada e 

dá azo a encargos administrativos 

desnecessários. Para assegurar ganhos em 

matéria de eficiência e de sinergias e 

continuar a contribuir para o 

7. O ORECE e o Gabinete ORECE 

deram um contributo positivo para uma 

aplicação coerente do quadro regulamentar 

para as comunicações eletrónicas. No 

entanto, continuam a existir disparidades 

significativas entre os Estados-Membros 

no que se refere às práticas regulamentares. 

Além disso, a estrutura de governação do 

ORECE e do Gabinete ORECE é pesada e 

dá azo a encargos administrativos 

desnecessários. Para assegurar ganhos em 

matéria de eficiência e de sinergias e 

continuar a contribuir para o 
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desenvolvimento do mercado interno das 

comunicações eletrónicas em toda a União, 

bem como para a promoção do acesso e 

aceitação da conectividade de dados de 

altíssima capacidade, da concorrência na 

prestação de redes de comunicação 

eletrónicas, serviços e instalações 

associadas e dos interesses dos cidadãos da 

União, o presente regulamento visa 

reforçar o papel do ORECE e melhorar a 

sua estrutura de governação, 

transformando-o numa agência 

descentralizada da União. O referido 

corresponde também à necessidade de 

refletir sobre o papel significativamente 

mais relevante desempenhado pelo 

Regulamento (CE) n.º 531/2012 do 

ORECE que estabelece as tarefas para o 

ORECE em relação à itinerância em toda a 

União, pelo Regulamento (UE) n.º 

2015/2120 que estabelece as tarefas para o 

ORECE em relação ao livre acesso à 

Internet e itinerância em toda a União e 

pela diretiva que estabelece um número 

significativo de novas tarefas para o 

ORECE como a tomada de decisões e a 

formulação de orientações sobre diversos 

temas, relatórios sobre questões técnicas, 

manutenção de registos e apresentação de 

pareceres sobre procedimentos do mercado 

interno para projetos de medidas nacionais 

sobre a regulação do mercado, bem como 

sobre as atribuições de direitos de 

utilização de espetro de radiofrequências. 

desenvolvimento do mercado interno das 

comunicações eletrónicas em toda a União, 

bem como para a promoção do acesso e 

aceitação da conectividade de dados de 

altíssima capacidade, da concorrência na 

prestação de redes de comunicação 

eletrónicas, serviços e instalações 

associadas e dos interesses dos cidadãos da 

União, o presente regulamento visa 

reforçar o papel do ORECE e melhorar a 

sua estrutura de governação, 

transformando-o numa agência 

descentralizada da União. O referido 

corresponde também à necessidade de 

refletir sobre o papel significativamente 

mais relevante desempenhado pelo 

ORECE no âmbito do Regulamento (CE) 

n.º 531/2012 que estabelece as tarefas para 

o ORECE em relação à itinerância em toda 

a União, do Regulamento (UE) n.º 

2015/2120 que estabelece as tarefas para o 

ORECE em relação ao livre acesso à 

Internet e itinerância em toda a União e da 

diretiva que estabelece um número 

significativo de novas tarefas para o 

ORECE como a tomada de decisões e a 

formulação de orientações em diversos 

domínios, relatórios sobre questões 

técnicas, manutenção de registos e 

apresentação de pareceres sobre 

procedimentos do mercado interno para 

projetos de medidas nacionais sobre a 

regulação do mercado, bem como sobre as 

atribuições de direitos de utilização de 

espetro de radiofrequências. 

 

Alteração   2 

Proposta de regulamento 

Considerando 7-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 7-A. A aplicação do quadro 

regulamentar para as comunicações 

eletrónicas, juntamente com os progressos 

em matéria de tecnologias da 

comunicação e de software, permitiram 



 

PE599.567v02-00 6/24 AD\1124362PT.docx 

PT 

grandes avanços na forma como a cultura 

e os conteúdos culturais são distribuídos e 

acedidos pelos cidadãos europeus. No 

entanto, uma cobertura desigual das 

infraestruturas e os efeitos de 

aprisionamento deram igualmente origem 

a fossos digitais profundos. Para colmatar 

estes fossos e evitar o aparecimento de 

outros, em especial no que respeita à 

diversidade cultural e ao multilinguismo, 

o ORECE, através da utilização de 

instrumentos adequados à escala dos 

problemas, é uma das instituições que 

deve ter em conta o impacto cultural e 

social mais lato ao emitir orientações, 

pareceres e outros tipos de textos. 

 

Alteração  3 

Proposta de regulamento 

Considerando 10-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 10-A. O ORECE deve executar as tarefas 

que lhe são atribuídas tendo em conta o 

artigo 167.º do Tratado sobre o 

Funcionamento da União Europeia, os 

objetivos gerais de promoção da 

diversidade cultural e linguística e do 

pluralismo dos meios de comunicação 

social, previstos no artigo 3.º, n.º 1, da 

Diretiva, bem como os objetivos 

estabelecidos na Convenção da UNESCO 

sobre a Proteção e a Promoção da 

Diversidade das Expressões Culturais, de 

2005. 

Justificação 

Pretende-se salientar que os objetivos gerais de promoção da diversidade cultural e 

linguística e do pluralismo dos meios de comunicação social devem orientar o trabalho do 

ORECE, uma vez que as decisões tomadas em matéria de comunicações eletrónicas (por 

exemplo, a atribuição de espetro) podem ter um impacto, precisamente, sobre estes domínios. 

Neste sentido, invoca-se a Convenção da UNESCO. 
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Alteração  4 

Proposta de regulamento 

Considerando 11 

 

Texto da Comissão Alteração 

11. O ORECE deverá poder cooperar, 

se necessário, com outros órgãos, 

agências, gabinetes e grupos consultivos da 

União, em particular o Grupo para a 

Política do Espetro Radioelétrico29, o 

Conselho Europeu para a Proteção de 

Dados30, o Grupo de Reguladores 

Europeus para os Serviços Audiovisuais31 e 

a agência Europeia para a Segurança das 

Redes e da Informação32; e com comissões 

existentes (como o Comité das 

Comunicações e o Comité do Espetro de 

Radiofrequências). Também deverá poder 

cooperar com as autoridades competentes 

de países terceiros, em particular, as 

autoridades reguladoras competentes no 

domínio das comunicações eletrónicas e/ou 

grupos das referidas autoridades, bem 

como com as organizações internacionais, 

quando necessário, para o desempenho das 

suas funções. 

11. Para assegurar a coerência e 

consistência das políticas e desempenhar 

as suas tarefas de forma eficaz e tendo 

devidamente em conta os objetivos gerais 

das políticas da União, o ORECE deverá 

poder cooperar, sem prejuízo do papel que 

lhes cabe, com outros órgãos, agências, 

gabinetes e grupos consultivos da União, 

em particular o Grupo para a Política do 

Espetro Radioelétrico29, o Conselho 

Europeu para a Proteção de Dados30, o 

Grupo de Reguladores Europeus para os 

Serviços Audiovisuais31 e a agência 

Europeia para a Segurança das Redes e da 

Informação32; e com comissões existentes 

(como o Comité das Comunicações e o 

Comité do Espetro de Radiofrequências). 

Também deverá poder cooperar com as 

autoridades competentes de países 

terceiros, em particular, as autoridades 

reguladoras competentes no domínio das 

comunicações eletrónicas e/ou grupos das 

referidas autoridades, bem como com as 

organizações internacionais, quando 

necessário, para o desempenho das suas 

funções. 

__________________ __________________ 

29 Decisão 2002/622/CE que institui um 

grupo para a política do espetro de 

radiofrequências (JO L 198 de 27.7.2002, 

p. 49). 

29 Decisão 2002/622/CE que institui um 

grupo para a política do espetro de 

radiofrequências (JO L 198 de 27.7.2002, 

p. 49). 

30 Estabelecido ao abrigo do Regulamento 

(UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e 

do Conselho, de 27 de abril de 2016, 

relativo à proteção das pessoas singulares 

no que diz respeito ao tratamento de dados 

pessoais e à livre circulação desses dados e 

que revoga a Diretiva 95/46/CE (OJ L 119, 

4.5.2016, p. 1). 

30 Estabelecido ao abrigo do Regulamento 

(UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e 

do Conselho, de 27 de abril de 2016, 

relativo à proteção das pessoas singulares 

no que diz respeito ao tratamento de dados 

pessoais e à livre circulação desses dados e 

que revoga a Diretiva 95/46/CE (OJ L 119, 

4.5.2016, p. 1). 

31 Diretiva [...]. 31 Diretiva [...]. 
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32 Regulamento (UE) n.º 526/2013 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 

de maio de 2013, relativo à Agência da 

União Europeia para a Segurança das 

Redes e da Informação (ENISA) e que 

revoga o Regulamento (CE) n.º 460/2004 

(JO L 165 de 18.6.2013, p. 41). 

32 Regulamento (UE) n.º 526/2013 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 

de maio de 2013, relativo à Agência da 

União Europeia para a Segurança das 

Redes e da Informação (ENISA) e que 

revoga o Regulamento (CE) n.º 460/2004 

(JO L 165 de 18.6.2013, p. 41). 

Justificação 

Pretende-se salientar os fundamentos para a cooperação com outros organismos relevantes, 

como o Grupo de Reguladores Europeus para os Serviços Audiovisuais (ERGA) e o Grupo 

para a Política do Espetro Radioelétrico (GPER). 

 

Alteração   5 

Proposta de regulamento 

Considerando 12 

 
Texto da Comissão Alteração 

12. Por comparação com a situação no 

passado, em que funcionavam em paralelo 

um conselho de reguladores e um comité 

de gestão, a existência de um único 

conselho a fornecer orientações gerais para 

as atividades do ORECE, que tomará 

decisões sobre questões regulamentares e 

operacionais, bem como questões 

administrativas e de gestão orçamental, 

deverá ajudar a melhorar a eficiência, a 

coerência e o desempenho da agência. Para 

este efeito, o conselho de administração 

deverá desempenhar as funções relevantes 

e deverá integrar, para além de dois 

representantes da Comissão, um 

presidente, ou outro membro do órgão 

colegial, e um representante de cada ARN, 

protegidos por requisitos para 

despedimento. 

12. Por comparação com a situação no 

passado, em que funcionavam em paralelo 

um conselho de reguladores e um comité 

de gestão, a existência de um único 

conselho a fornecer orientações gerais para 

as atividades do ORECE, que tomará 

decisões sobre questões regulamentares e 

operacionais, bem como questões 

administrativas e de gestão orçamental, 

deverá ajudar a melhorar a eficiência, a 

coerência e o desempenho da agência. Para 

este efeito, o conselho de administração 

deverá desempenhar as funções relevantes 

e deverá integrar, para além do 

representante da Comissão, um presidente, 

ou outro membro do órgão colegial, e um 

representante de cada ARN, protegidos por 

requisitos para despedimento. 

 

Alteração  6 

Proposta de regulamento 

Considerando 16 
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Texto da Comissão Alteração 

16. O papel do diretor executivo, que 

será o representante legal do ORECE, é 

crucial para o bom funcionamento da nova 

agência e para a execução das tarefas que 

lhe são atribuídas. O conselho de 

administração deve proceder a nomeações 

com base numa lista elaborada pela 

Comissão na sequência de um processo de 

seleção aberto e transparente por forma a 

garantir uma avaliação rigorosa dos 

candidatos e um elevado nível de 

independência. Acresce que, no passado, a 

duração do mandato do diretor 

administrativo do Gabinete ORECE era de 

três anos. É necessário que o diretor 

executivo tenha um mandato 

suficientemente longo para garantir a 

estabilidade e o cumprimento de uma 

estratégia de longo prazo para a agência. 

16. O papel do diretor executivo, que 

será o representante legal do ORECE, é 

crucial para o bom funcionamento da nova 

agência e para a execução das tarefas que 

lhe são atribuídas. O conselho de 

administração deve proceder a nomeações 

com base numa lista elaborada pela 

Comissão na sequência de um processo de 

seleção aberto e transparente por forma a 

garantir uma avaliação rigorosa dos 

candidatos e um elevado nível de 

independência. Antes de ser nomeado, o 

candidato selecionado pelo conselho de 

administração deverá ser convidado a 

comparecer perante as comissões 

competentes do Parlamento Europeu, 

para que estas possam dar a sua 

aprovação. Acresce que, no passado, a 

duração do mandato do diretor 

administrativo do Gabinete ORECE era de 

três anos. É necessário que o diretor 

executivo tenha um mandato 

suficientemente longo para garantir a 

estabilidade e o cumprimento de uma 

estratégia de longo prazo para a agência. 

 

 

Alteração  7 

Proposta de regulamento 

Considerando 17 

 

Texto da Comissão Alteração 

17. A experiência mostra que o 

desempenho da maioria das tarefas do 

ORECE é melhor quando estas são 

realizadas através de grupos de trabalho, 

pelo que o conselho de administração deve 

ser responsável pela criação de grupos de 

trabalho e pela designação dos seus 

membros. Para assegurar uma abordagem 

equilibrada, os grupos de trabalho deverão 

ser coordenados e moderados por membros 

do pessoal do ORECE. Deverão ser 

17. A experiência mostra que o 

desempenho da maioria das tarefas do 

ORECE é melhor quando estas são 

realizadas através de grupos de trabalho, 

pelo que o conselho de administração deve 

ser responsável pela criação de grupos de 

trabalho e pela designação dos seus 

membros. A composição dos grupos de 

trabalho deverá refletir adequadamente os 

diversos interesses políticos em causa e ter 

devidamente em conta os objetivos gerais 
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preparadas com antecedência listas de 

peritos qualificados para garantir a rápida 

formação de determinados grupos de 

trabalho, em particular para a formação de 

grupos de trabalho relacionados com 

procedimentos do mercado interno para 

projetos de medidas nacionais sobre a 

regulação do mercado e sobre as 

atribuições de direitos de utilização de 

espetro de radiofrequências, devido aos 

prazos desses procedimentos. 

de promoção da diversidade cultural e 

linguística e do pluralismo dos meios de 

comunicação social previstos no artigo 

3.º, n.º 1, da diretiva. Para assegurar uma 

abordagem equilibrada, os grupos de 

trabalho deverão ser coordenados e 

moderados por membros do pessoal do 

ORECE. Deverão ser preparadas com 

antecedência listas de peritos qualificados 

para garantir a rápida formação de 

determinados grupos de trabalho, em 

particular para a formação de grupos de 

trabalho relacionados com procedimentos 

do mercado interno para projetos de 

medidas nacionais sobre a regulação do 

mercado e sobre as atribuições de direitos 

de utilização de espetro de 

radiofrequências, devido aos prazos desses 

procedimentos. 

Justificação 

Pretende-se salientar que os grupos de trabalho criados pelo ORECE deverão ter em conta 

todos os interesses políticos e agir, também, tendo em consideração os objetivos gerais da 

promoção da diversidade cultural e linguística e o pluralismo dos meios de comunicação 

social. 

 

Alteração  8 

Proposta de regulamento 

Considerando 17-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 17-A. A fim de garantir que o ORECE 

tenha plenamente em conta todo o espetro 

de interesses políticos e compreenda o 

eventual impacto das suas medidas, a 

Agência deverá cooperar ativamente com 

as partes interessadas através de 

instrumentos como os fóruns de consultas 

regulares das partes interessadas. Os 

grupos de trabalho do ORECE deverão 

também cooperar ativamente com as 

partes interessadas de fora da 

comunidade reguladora, abrangendo o 

maior número de interesses possível. 
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Justificação 

O objetivo é tornar claro que o ORECE e os seus grupos de trabalho deverão desenvolver 

instrumentos para cooperar ativamente com partes interessadas que representem um vasto 

espetro de interesses. 

 

Alteração  9 

Proposta de regulamento 

Considerando 25 

 

Texto da Comissão Alteração 

25. A fim de desempenhar as suas 

tarefas de forma eficaz, o ORECE deve 

poder solicitar todas as informações 

necessárias junto da Comissão, das ARN e, 

em último recurso, junto de outras 

autoridades e empresas. Os pedidos de 

informação deverão ser proporcionados e 

não implicar encargos excessivos para os 

destinatários. As ARN, que estão mais 

próximas dos mercados de comunicações 

eletrónicas, devem cooperar com o 

ORECE e conseguir o fornecimento 

atempado de informação rigorosa por 

forma a garantir o cumprimento do 

mandato do ORECE. O ORECE também 

deve partilhar com a Comissão e as ARN 

as informações necessárias, com base no 

princípio da cooperação leal. 

25. A fim de desempenhar as suas 

tarefas de forma eficaz, o ORECE deve 

poder solicitar todas as informações 

necessárias junto da Comissão, das ARN e, 

em último recurso, junto de outras 

autoridades e empresas. Os pedidos de 

informação deverão ser proporcionados e 

não implicar encargos excessivos para os 

destinatários. As ARN, que estão mais 

próximas dos mercados de comunicações 

eletrónicas, devem cooperar com o 

ORECE e fornecer atempadamente 

informação rigorosa por forma a garantir o 

cumprimento do mandato do ORECE. O 

ORECE também deve partilhar com a 

Comissão e as ARN as informações 

necessárias, com base no princípio da 

cooperação leal. 

 

Alteração   10 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – n.º 2 – parágrafo 1 

 
Texto da Comissão Alteração 

O ORECE atuará no âmbito da Diretiva 

[...], Diretiva 2002/58/CE, Regulamento 

(CE) n.º 531/2012, Regulamento (UE) n.º 

2015/2120 e Decisão 243/2012/UE36 

(programa no domínio da política do 

espetro radioelétrico). 

O ORECE atuará no âmbito da Diretiva 

[...], Diretiva 2002/58/CE, Regulamento 

(CE) n.º 531/2012, Regulamento (UE) n.º 

2015/2120 e Decisão 243/2012/UE36 

(programa no domínio da política do 

espetro radioelétrico), bem como de 

qualquer outro ato da União que lhe 

confira novas funções e atribuições. 
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_________________ _________________ 

36 Decisão n.º 243/2012/UE do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 14 de março de 

2012, que cria o programa plurianual no 

domínio da política do espetro radioelétrico 

(JO L 81 de 21.3.2012, p. 7). 

36 Decisão n.º 243/2012/UE do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 14 de março de 

2012, que cria o programa plurianual no 

domínio da política do espetro radioelétrico 

(JO L 81 de 21.3.2012, p. 7). 

Alteração  11 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – n.º 3 

 

Texto da Comissão Alteração 

3. O ORECE visará os mesmos 

objetivos que os previstos para as 

autoridades reguladoras nacionais 

(«ARN») referidos no artigo 3.º da 

Diretiva. Em particular, o ORECE deverá 

garantir uma aplicação coerente do quadro 

regulamentar para as comunicações 

eletrónicas no âmbito referido no n.º 2 e, 

assim, contribuir para o desenvolvimento 

do mercado interno. Também deverá 

contribuir para a promoção do acesso e 

lançamento da conectividade de dados de 

altíssima capacidade; da concorrência na 

oferta de serviços e redes de comunicação 

eletrónicas; e dos interesses dos cidadãos 

da União. 

3. O ORECE visará os mesmos 

objetivos que os previstos para as 

autoridades reguladoras nacionais 

(«ARN») referidos no artigo 3.º da 

Diretiva. Em particular, o ORECE deverá 

também cooperar com as ARN, de modo a 

garantir uma abordagem regulamentar 

coerente da aplicação do quadro 

regulamentar para as comunicações 

eletrónicas no âmbito referido no n.º 2 e no 

respeito dos objetivos definidos no n.º 1 e, 

assim, contribuir para o desenvolvimento 

do mercado interno harmonizado. 

Também deverá contribuir para a 

promoção do tratamento não 

discriminatório do tráfego na prestação de 

serviços de acesso à Internet: do acesso à 

Internet aberta; do acesso e lançamento da 

conectividade de dados de altíssima 

capacidade; da concorrência na oferta de 

serviços e redes de comunicação 

eletrónicas; e dos interesses dos cidadãos 

da União. 

Alteração  12 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – n.º 3-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 3-A. O ORECE deve exercer as suas 

funções com independência, 

imparcialidade e transparência e recorrer 
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às competências técnicas disponíveis nas 

ARN. Cada Estado-Membro deve 

assegurar que as ARN disponham dos 

recursos financeiros e humanos 

adequados, necessários à sua participação 

no trabalho do ORECE. 

Alteração   13 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – n.º 1 – alínea a-A) (nova) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 a-A) Aconselhar o Parlamento 

Europeu, o Conselho e a Comissão, a 

pedido ou por iniciativa própria, sobre as 

conclusões da sua análise técnica do 

impacto regulamentar de qualquer 

questão relacionada com a dinâmica do 

desenvolvimento do mercado no que 

respeita ao quadro das comunicações 

eletrónicas; 

 

Alteração   14 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – n.º 1 – alínea a-B) (nova) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 a-B) Assistir, a pedido, as ARN, o 

Parlamento Europeu, o Conselho e a 

Comissão, nas relações, discussões e 

trocas de pontos de vista com terceiros e 

assistir as ARN e a Comissão na 

divulgação das melhores práticas de 

regulamentação junto de terceiros; 

Justificação 

Ver a redação do artigo 2.º, alínea e), do Regulamento (CE) n.º 1211/2009. 

 

Alteração   15 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – n.º 1 – alínea a-C) (nova) 
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Texto da Comissão Alteração 

 a-C) Promover a cooperação entre as 

ARN, bem como entre as ARN e a 

Comissão; 

Justificação 

Ver a redação do artigo 1.º, n.º 4, segundo período, do Regulamento (CE) n.º 1211/2009. 

 

Alteração   16 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – n.º 1 – alínea a-D) (nova) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 a-D) Formular recomendações e 

divulgar as melhores práticas de 

regulamentação dirigidas às ARN, de 

modo a incentivar uma aplicação coerente 

do quadro regulamentar para as 

comunicações eletrónicas; 

 

Alteração   17 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – n.º 1 – alínea a-E) (nova) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 a-E) Fornecer informações sobre o 

sector europeu das comunicações 

eletrónicas, através da publicação de um 

relatório anual sobre os desenvolvimentos 

ocorridos nesse sector europeu; 

 

Alteração   18 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – n.º 1 – alínea a-F) (nova) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 a-F) Assistir a Comissão, se for caso 

disso, na qualidade de órgão especializado 
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técnico consultivo, na preparação e 

adoção de atos jurídicos no domínio das 

comunicações eletrónicas; 

 

Alteração   19 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – n.º 1 – alínea a-G) (nova) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 a-G) Desempenhar as tarefas que lhe 

são atribuídas por atos jurídicos da 

União, em particular pela Diretiva [...] 

(«Código de Comunicações Eletrónicas»), 

pelo Regulamento (CE) n.º 531/2012 e 

pelo Regulamento (UE) n.º 2015/2120. 

 

Alteração   20 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – n.º 1 – alínea c) 

 
Texto da Comissão Alteração 

c) Desenvolver um modelo económico 

para auxiliar a Comissão na determinação 

das tarifas de terminação máximas na 

União em conformidade com o artigo 73.º 

da Diretiva; 

c) Desenvolver, em cooperação muito 

estreita com outras ARN, um modelo 

económico para auxiliar a Comissão na 

determinação das tarifas de terminação 

máximas na União em conformidade com 

o artigo 73.º da Diretiva; 

 

Alteração   21 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – n.º 1 – alínea d) 

 
Texto da Comissão Alteração 

d) Emitir pareceres em conformidade 

com a Diretiva e Regulamento (UE) n.º 

531/2012, em especial: 

Suprimido 

– Sobre a resolução de litígios 

transfronteiriços em conformidade com o 

artigo 27.º da Diretiva; 
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– Sobre projetos de medidas 

nacionais relacionados com os 

procedimentos do mercado interno para a 

regulação do mercado nos termos dos 

artigos 32.º, 33.º e 66.º da Diretiva; 

 

– Sobre projetos de medidas 

nacionais relacionados com os 

procedimentos do mercado interno para a 

avaliação por pares do espetro 

radioelétrico nos termos do artigo 35.º da 

Diretiva; 

 

– Sobre projetos de decisões e 

recomendações sobre harmonização em 

conformidade com o artigo 38.º da 

Diretiva; 

 

 

Alteração   22 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – n.º 1 – alínea e) – travessão 1-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 – Sobre a aplicação coerente do 

quadro regulamentar para as 

comunicações eletrónicas; 

 

Alteração   23 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – n.º 1 – alínea e) – travessão 7-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 – Sobre o tratamento não 

discriminatório do tráfego na prestação de 

serviços de acesso à Internet nos termos 

do Regulamento (UE) n.º 2015/2120; 

 

Alteração   24 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – n.º 2 – alínea b) – travessão 1-A (novo) 
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Texto da Comissão Alteração 

 – Sobre as práticas de mercado 

suscetíveis de terem um efeito negativo no 

acesso não discriminatório à Internet, na 

Internet aberta, nos direitos dos 

consumidores e nas práticas abusivas; 

 

Alteração   25 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – n.º 2-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 2-A. O ORECE pode, mediante pedido 

fundamentado da Comissão, assumir a 

realização de outras tarefas específicas 

necessárias para o desempenho das suas 

funções em conformidade com o disposto 

no artigo 1.º, n.º 2. 

Justificação 

Ver a redação do artigo 3.º, n.º 2, do Regulamento (CE) n.º 1211/2009. 

 

 

Alteração  26 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – n.º 4 

 

Texto da Comissão Alteração 

4. Tanto quanto necessário para 

atingir os objetivos estabelecidos no 

presente regulamento e desempenhar as 

suas tarefas, o ORECE pode cooperar com 

os organismos, agências, gabinetes e 

grupos consultivos competentes da União, 

e com as autoridades competentes de 

países terceiros e/ou com organizações 

internacionais, de acordo com o artigo 26.º. 

4. Tanto quanto necessário para 

atingir os objetivos estabelecidos no 

presente regulamento e desempenhar as 

suas tarefas e contribuir para os objetivos 

gerais das políticas da União, o ORECE 

pode consultar as ARN e cooperar com os 

organismos, agências, gabinetes e grupos 

consultivos competentes da União, e com 

as autoridades competentes dos Estados-

Membros, de países terceiros e/ou com 

organizações nacionais e internacionais, de 

acordo com o artigo 26.º. 
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Alteração  27 

Proposta de regulamento 

Artigo 4 – n.º 1 – parágrafo 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

O conselho de administração é composto 

por um representante de cada Estado-

Membro e dois representantes da 

Comissão, todos com direito de voto. Cada 

ARN será responsável por nomear o seu 

respetivo representante entre o presidente 

ou os membros do órgão colegial da ARN. 

O conselho de administração é composto 

por um membro de cada Estado-Membro e 

um representante da Comissão, todos com 

direito de voto. Cada ARN será 

responsável por nomear o seu respetivo 

representante, que pode ser ou o presidente 

ou outro representante de alto nível da 

ARN. As autoridades reguladoras de 

países terceiros convidadas pelo conselho 

de administração têm o estatuto de 

observador. 

 

Alteração   28 

Proposta de regulamento 

Artigo 6 – n.º 3-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 3-A. O presidente ou o vice-presidente 

devem prestar informações ao Parlamento 

Europeu sobre o desempenho das suas 

funções e o desempenho do ORECE, 

sempre que sejam convidados a fazê-lo. 

 

Alteração  29 

Proposta de regulamento 

Artigo 8 – n.º 3 

 

Texto da Comissão Alteração 

3. O presidente participa na votação. 3. O presidente tem direito a votar. 

Justificação 

Pretende-se clarificar que o presidente não é obrigado a votar mas tem direito a fazê-lo. 
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Alteração  30 

Proposta de regulamento 

Artigo 8 – n.º 4 

 

Texto da Comissão Alteração 

4. O diretor executivo não participa 

na votação. 

4. O diretor executivo não tem direito 

a votar. 

Justificação 

Pretende-se clarificar que o diretor executivo não tem direito a votar mas pode desempenhar, 

por exemplo, um papel organizativo na votação. 

 

Alteração  31 

Proposta de regulamento 

Artigo 10 – título 

 

Texto da Comissão Alteração 

Funcionamento dos grupos de trabalho Funcionamento dos grupos de trabalho e 

participação das partes interessadas 

 

Alteração  32 

Proposta de regulamento 

Artigo 10 – n.º 2 – parágrafo 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

O conselho de administração designa os 

membros dos grupos de trabalho, que 

podem ser peritos das ARN, dos serviços 

da Comissão, do ORECE e das ARN de 

países terceiros que participem nos 

trabalhos do ORECE. 

O conselho de administração designa os 

membros dos grupos de trabalho, que 

podem incluir peritos das ARN, dos 

serviços da Comissão, do ORECE e das 

ARN de países terceiros que participem 

nos trabalhos do ORECE. A composição 

dos grupos de trabalho deverá refletir 

adequadamente os diversos interesses 

políticos em causa e ter devidamente em 

conta os objetivos gerais de promoção da 

diversidade cultural e linguística e do 

pluralismo dos meios de comunicação 

social previstos no artigo 3.º, n.º 1, da 

diretiva. 
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Justificação 

Pretende-se salientar que os grupos de trabalho criados pelo ORECE deverão ter em conta 

todos os interesses políticos e agir, também, tendo em consideração os objetivos gerais da 

promoção da diversidade cultural e linguística e o pluralismo dos meios de comunicação 

social. 

 

Alteração  33 

Proposta de regulamento 

Artigo 10 – n.º 5-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 5-A. O ORECE deve, sempre que 

necessário e, nomeadamente, no trabalho 

dos seus grupos de trabalho, procurar 

obter os pontos de vista das partes 

interessadas e envolvê-las no seu 

trabalho, por exemplo, através de 

consultas ou fóruns de partes 

interessadas. Para esse efeito, deve 

garantir que as partes interessadas 

representem plenamente os diferentes 

interesses políticos em causa. Sem 

prejuízo do disposto no artigo 28.º, o 

ORECE deve tornar públicos os 

resultados dessas consultas. 

 

Alteração  34 

Proposta de regulamento 

Artigo 13 – n.º 3 

 

Texto da Comissão Alteração 

3. Qualquer das partes no processo de 

recurso pode recusar qualquer membro da 

Instância de Recurso por qualquer das 

razões previstas no n.º 1 ou se o membro 

for suspeito de parcialidade. A recusa não é 

admissível quando a parte em causa tenha 

praticado atos processuais, tendo já 

conhecimento do motivo de recusa. 

Nenhuma recusa pode ser fundamentada 

na nacionalidade dos membros. 

3. Qualquer das partes no processo de 

recurso pode recusar qualquer membro da 

Instância de Recurso por qualquer das 

razões previstas no n.º 1 ou se o membro 

for suspeito de parcialidade. A recusa não é 

admissível quando, tendo já conhecimento 

do motivo de recusa, a parte em causa 

tenha, no entanto, praticado atos 

processuais, como a apresentação de um 

pedido ou de observações, tendo, por 

conseguinte, consentido já tacitamente na 
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composição da Instância de Recurso. 

Qualquer recusa fundamentada na 

nacionalidade dos membros é considerada 

inadmissível. 

Justificação 

Pretende-se especificar, de um modo mais claro, a finalidade desta disposição, em 

consonância com o acórdão do Tribunal de Primeira Instância no processo T-63/10. 

 

 

Alteração  35 

Proposta de regulamento 

Artigo 22 – n.º 2 – parágrafo 3 

 

Texto da Comissão Alteração 

Antes de ser nomeado, o candidato 

selecionado pelo conselho de 

administração pode ser convidado a fazer 

uma exposição perante a comissão 

competente do Parlamento Europeu e a 

responder às perguntas formuladas pelos 

seus membros. 

Antes de ser nomeado, o candidato 

selecionado pelo conselho de 

administração deve ser convidado a 

comparecer perante as comissões 

competentes do Parlamento Europeu, para 

que estas possam dar a sua aprovação. 

Alteração   36 

Proposta de regulamento 

Artigo 22 – n.º 5 

 
Texto da Comissão Alteração 

5. O conselho de administração 

informa o Parlamento Europeu da sua 

intenção de prorrogar o mandato do diretor 

executivo. Um mês antes dessa renovação, 

o diretor executivo pode ser convidado a 

fazer uma exposição perante a comissão 

competente do Parlamento Europeu e a 

responder às perguntas dos respetivos 

membros. 

5. O conselho de administração 

informa o Parlamento Europeu da sua 

intenção de prorrogar o mandato do diretor 

executivo. Um mês antes dessa renovação, 

o diretor executivo deve ser convidado a 

fazer uma exposição perante as comissões 

competentes do Parlamento Europeu e a 

responder às perguntas dos respetivos 

membros. 

 

Alteração   37 

Proposta de regulamento 

Artigo 22 – n.º 7 
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Texto da Comissão Alteração 

7. O diretor executivo só pode ser 

demitido por decisão do conselho de 

administração, deliberando sob proposta da 

Comissão. 

7. O diretor executivo só pode ser 

demitido por decisão do conselho de 

administração, deliberando sob proposta da 

Comissão e após parecer do Parlamento 

Europeu. 

 

Alteração  38 

Proposta de regulamento 

Artigo 26 – n.º 1 – parágrafo 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

Tanto quanto necessário para atingir os 

objetivos estabelecidos no presente 

regulamento e desempenhar as suas tarefas, 

e sem prejuízo das competências dos 

Estados-Membros e das instituições da 

União, o ORECE pode cooperar com os 

organismos, agências, gabinetes e grupos 

consultivos competentes da União, e com 

as autoridades competentes de países 

terceiros e/ou com organizações 

internacionais. 

Tanto quanto necessário para atingir os 

objetivos estabelecidos no presente 

regulamento, desempenhar as suas tarefas e 

contribuir para os objetivos gerais das 

políticas da União, e sem prejuízo das 

competências dos Estados-Membros e das 

instituições da União, o ORECE pode 

cooperar com os organismos, agências, 

gabinetes e grupos consultivos 

competentes da União, e com as 

autoridades competentes de países terceiros 

e/ou com organizações internacionais. 

Justificação 

Pretende-se explicar os fundamentos para a cooperação com outros organismos, agências, 

gabinetes e grupos consultivos da União. 
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