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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

Uma infra-estrutura de telecomunicações competitiva e eficaz é importante para a 
competitividade da UE. A fim de estabelecer um mercado único das comunicações 
electrónicas que seja operacional, em 2003 entraram em vigor cinco directivas-quadro e, em 
2002, uma Decisão da Comissão criou o Grupo de Reguladores Europeus (GRE). Em 2006, a 
Comissão apresentou um relatório sobre o funcionamento das directivas e lançou uma 
consulta pública. Concluiu-se que a falta de coerência na aplicação da regulamentação da UE 
e a fragmentação regulamentar constituíam um problema. 

Em resultado da referida avaliação, foi apresentado um novo conjunto de propostas de revisão 
do enquadramento das comunicações electrónicas e que propunha a criação da Autoridade 
Europeia para o Mercado das Comunicações Electrónicas (AEMCE), que substituiria o GRE, 
a fim de incluir a Agência Europeia para a Segurança das Redes e da Informação (AESRI). 

Atendendo a que o mandato da AESRI expira em finais de 2009, a menos que o mesmo seja 
prorrogado, a Comissão considerou útil incluir o âmbito da AESRI na sua nova proposta, 
integrando, assim, na nova autoridade a monitorização das questões de segurança da rede.

De acordo com a Decisão da Comissão que cria o GRE, este pode adoptar o seu regimento 
por consenso ou por uma maioria de dois terços, caso não haja consenso. Segundo a 
exposição de motivos da Comissão relativamente à AEMCE, na prática, a abordagem a nível 
do GER é que, normalmente, requer o acordo dos 27 reguladores.

O relator de parecer entende que seria benéfico alargar o âmbito das competências do GRE, 
aproveitando os seus conhecimentos especializados, incumbindo-o, em particular, de trabalhar 
no sentido da convergência regulamentar e estabelecendo uma forma definitiva de votação 
por maioria, visando lograr uma maior capacidade de decisão, consistência e coerência. Não é 
claro se tal pode ser obtido através da criação da AEMCE na forma proposta e se a absorção 
das funções da AESRI e outros organismos é apropriada. É necessário que o GER e a 
AEMCE adquiram uma base jurídica sólida para além dos termos limitados da decisão da 
Comissão de 2002, mas as alterações concomitantes na estrutura e responsabilidades são 
substanciais e cobrem aspectos que estão a ser satisfatoriamente geridos no âmbito das 
presentes disposições. Afigura-se, por conseguinte, necessário analisar se a abordagem da 
Comissão é proporcionada ou se torna extensiva a domínios que deveriam ser deixados aos 
Estados-Membros.

Os principais desafios relativamente a uma aplicação mais coerente da actual regulamentação, 
bem como à implementação do novo regulamento, considerado necessário para laborar no 
sentido de um mercado comum das comunicações electrónicas, devem ser assumidos pelos 
reguladores. A estrutura 'standard' da agência proposta pela Comissão não é considerada 
satisfatória. É particularmente necessária uma maior responsabilidade perante o Parlamento, a 
fim de estabelecer um equilíbrio entre os interesses da Comissão e os dos Estados-Membros. 
Recomenda-se que a entidade em referência seja estabelecida nos termos do artigo 95º, que já 
constitui a base do regulamento em apreço. Neste contexto, chama-se a atenção para o 
acórdão proferido, em 2 de Maio de 2006, pela Grande Secção do TJCE no Processo 
C-217/04, Reino Unido contra Parlamento, em que se afirma:
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"(...) a letra do artigo 95.° CE de modo nenhum permite concluir que as medidas tomadas 
pelo legislador comunitário com fundamento nessa disposição se devem limitar, quanto aos 
seus destinatários, apenas aos Estados-Membros. Com efeito, pode revelar�se necessário 
prever, segundo uma apreciação efectuada pelo referido legislador, a criação de um 
organismo comunitário encarregue de contribuir para a realização de um processo de 
harmonização (...).

Uma outra preocupação no que respeita à estrutura da agência proposta pela Comissão 
consiste na possibilidade de compromisso do Grupo de Reguladores Europeus por parte do 
Conselho de Administração. É importante que, caso exista um comité ou órgão executivo, 
seja o mesmo nomeado independentemente da Comissão, atendendo a que lhe cabe 
aconselhar esta. Recomenda-se, por conseguinte, que o Parlamento seja associado à 
nomeação do director e do comité ou órgão executivo, não devendo tal ser da 
competência exclusiva dos Estados-Membros e da Comissão. 

A fim de garantir a independência do organismo em questão, a qual é necessária para conferir 
ao seu parecer o peso e a coerência necessários para efeitos de implementação do regulamento 
nos Estados-Membros, o pessoal administrativo deste órgão deveria ser financiado 
conjuntamente pelos Estados-Membros. Tal é de extrema importância, se se pretende 
salvaguardar a sua independência relativamente à Comissão. Não obstante, a Comissão pode 
deter o poder de convocar, em caso de urgência, o órgão em causa fora das suas reuniões 
ordinárias.

Há que estabelecer um quadro claro para as decisões tomadas pelo organismo regulador 
europeu mediante o processo de convergência regulamentar e recomendações futuras, que 
deveriam ser sujeitas a controlo parlamentar. 

A AESRI, cuja esfera de competências é demasiado limitada para abranger todos os aspectos 
de segurança das comunicações electrónicas, não deveria ser substituída por um responsável 
pela segurança da rede e por um grupo permanente de interessados. A fim de garantir uma 
abordagem comum europeia da segurança das nossas redes e dos ataques crescentes, 
impor-se-ia criar, na DG JLS, um grupo de interessados ou agência distinta , a fim de 
abranger igualmente questões como o aumento da cibercriminalidade. Este grupo ou 
organismo deveria ter assento permanente no comité do organismo regulador europeu, 
propiciando, assim, um elo constante entre a regulação do mercado e a segurança e prestando 
um contributo à Autoridade e ao Parlamento, embora se reconheça que cumpre assumir uma 
atitude de prudência relativamente à independência regulamentar.

Foi igualmente proposto que a AEMCE ou organismo regulador europeu assistisse a 
Comissão no exercício dos poderes relacionados com a designação do espectro, 
substituindo-se, assim, ao grupo "política do espectro rádio", actual entidade de 
aconselhamento da Comissão em matéria de espectro. Não se considera ser 
absolutamente necessário cometer à Comissão tais poderes em matéria de designação do 
espectro, mas a Autoridade não seria, em caso algum, a entidade de aconselhamento 
apropriada, uma vez que muitas das autoridades reguladoras nacionais que a compõem não 
detêm responsabilidades em matéria de espectro, nem, por conseguinte, a experiência 
necessária. O espectro deveria ser da esfera de competências do grupo "política do espectro 
rádio".
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Alteração 1

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) O Regulamento (CE) n.º 460/2004 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 10 
de Março de 2004, que cria a Agência 
Europeia para a Segurança das Redes e da 
Informação (a seguir designado «o 
Regulamento ENISA») criou esta Agência 
em 2004 para um período de cinco anos, 
com o objectivo de garantir um nível 
elevado e efectivo de segurança das redes e 
da informação na Comunidade, tendo em 
vista desenvolver uma cultura de segurança 
das redes e da informação em benefício dos 
cidadãos, dos consumidores, das empresas 
e das organizações do sector público da 
União Europeia, contribuindo assim para o 
bom funcionamento do mercado interno.

(3) O Regulamento (CE) n.º 460/2004 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 10 
de Março de 2004, que cria a Agência 
Europeia para a Segurança das Redes e da 
Informação (a seguir designado «o 
Regulamento ENISA») criou esta Agência 
em 2004 para um período de cinco anos, 
com o objectivo de garantir um nível 
elevado e efectivo de segurança das redes e 
da informação na Comunidade, tendo em 
vista desenvolver uma cultura de segurança 
das redes e da informação em benefício dos 
cidadãos, dos consumidores, das empresas 
e das organizações do sector público da 
União Europeia, contribuindo assim para o 
bom funcionamento do mercado interno. O 
presente regulamento não afecta o 
Regulamento (CE) n.º 460/2004, que 
deveria ser revisto em conformidade com 
as suas disposições relevantes.

Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) Ao mesmo tempo, foram identificados 
alguns problemas, nomeadamente questões 
relacionadas com a sua estrutura 
organizativa, com o leque de qualificações 
e com o número de efectivos operacionais, 
assim como dificuldades logísticas. As 
principais funções da ENISA devem 
evoluir de modo a constituírem uma 
componente central da Autoridade, que, 
com base numa identificação mais clara 

(11) Ao mesmo tempo, foram identificados 
alguns problemas, nomeadamente questões 
relacionadas com a sua estrutura 
organizativa, com o leque de qualificações 
e com o número de efectivos operacionais, 
assim como dificuldades logísticas. As 
principais funções da ENISA devem 
evoluir de modo a constituírem uma 
componente central do regulamento 
relativo às comunicações electrónicas, 
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dos objectivos e tarefas, deverá garantir 
que tais objectivos e tarefas sejam 
realizados de um modo mais eficiente, 
focalizado e económico, de acordo com os 
princípios do programa "Legislar melhor", 
por uma única autoridade com 
competência em matérias do âmbito do 
quadro regulamentar comunitário das redes 
e serviços de comunicações electrónicas.

que, com base numa identificação mais 
clara dos objectivos e tarefas, deverá 
garantir que tais objectivos e tarefas sejam 
realizados de um modo mais eficiente, 
focalizado e económico, de acordo com os 
princípios do programa "Legislar melhor", 
por um organismo enquadrado tanto pela 
Direcção-Geral da Sociedade da 
Informação e dos Meios de Comunicação 
como pela Direcção-Geral da Justiça, 
Liberdade e Segurança, com competência 
em matérias do âmbito do quadro 
regulamentar comunitário das redes e 
serviços de comunicações electrónicas e 
das questões relacionadas com a 
segurança das redes e da informação e a 
cibercriminalidade.

Justificação

O mandato da ENISA termina em 2009 e, se não existir outro organismo que assuma as suas 
funções, as redes europeias e a segurança da informação deixarão de poder ser controladas e 
correctamente geridas. Uma vez que o âmbito da ENISA é demasiado restrito para cobrir, 
nomeadamente, a cibercriminalidade no contexto das comunicações electrónicas e que não 
há qualquer certeza quanto ao facto de a ENISA vir a ser integrada na EECMA, é necessária 
uma abordagem integrada entre o regulamento e a segurança.

Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) Esta situação exige o estabelecimento 
de um novo organismo comunitário, a 
Autoridade Europeia para o Mercado das 
Comunicações Electrónicas (a seguir 
designada «a Autoridade»). Através da 
assistência fornecida à Comissão e às 
autoridades reguladoras nacionais, a 
Autoridade dará um contributo eficaz para 
o aprofundamento do mercado interno. 
Funcionará como ponto de referência e 
instaurará a confiança em virtude da sua 
independência, da qualidade dos conselhos 
dados e das informações que divulga, da 

(12) Esta situação exige o estabelecimento 
de um novo organismo comunitário 
independente, baseado num Grupo de 
Reguladores Europeus (ERG) reforçado
(a seguir designado «a Autoridade»).  
Através da assistência fornecida à 
Comissão e às autoridades reguladoras 
nacionais, a Autoridade dará um contributo 
eficaz para o aprofundamento do mercado 
interno. Funcionará como ponto de 
referência e instaurará a confiança em 
virtude da sua independência, da qualidade 
dos conselhos dados e das informações que 
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transparência dos seus procedimentos e 
métodos de operação e da sua diligência no 
exercício das funções que lhe estão 
atribuídas.

divulga, da transparência dos seus 
procedimentos e métodos de operação e da 
sua diligência no exercício das funções que 
lhe estão atribuídas.

Justificação

Uma vez que existe vontade de tornar o ERG reforçado ou o Organismo dos Reguladores 
Europeus em Telecom (ORET) independentes da Comissão do ponto de vista financeiro, há 
que dar uma designação diferente ao organismo.

Alteração 4

Proposta de regulamento
Considerando 23-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(23-A) A Comissão reconhece o carácter 
planetário e transfronteiras do mercado 
mundial das telecomunicações, 
salientando que este mercado difere dos 
serviços de telecomunicações prestados 
numa base meramente nacional e que 
existe um mercado único para o 
fornecimento de todos os serviços de 
telecomunicações globais que deve ser 
dissociado dos serviços de 
telecomunicações meramente nacionais.

Justificação

Os mercados de serviços de telecomunicações globais dispõem de contratos personalizados 
que são negociados com base em soluções que abrangem vários países e as disposições que 
regem esta matéria não visam especificamente um determinado país ou espaço geográfico.

Alteração 5

Proposta de regulamento
Considerando 24

Texto da Comissão Alteração

(24) A Autoridade deverá funcionar como 
centro de competências especializadas a 
nível europeu nas questões da segurança 

(24) Uma ENISA com mandato 
prolongado deverá funcionar como centro 
de competências especializadas a nível 
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das redes e da informação, fornecendo 
orientações e aconselhamento ao 
Parlamento Europeu, à Comissão ou aos 
órgãos competentes designados pelos 
Estados-Membros. A segurança e a 
robustez das redes de comunicações e dos 
sistemas informáticos continuam a ser uma 
das principais preocupações da sociedade e 
um elemento central do quadro 
regulamentar comunitário das redes e 
serviços de comunicações electrónicas. O 
bom funcionamento do mercado interno 
arrisca-se a ser posto em causa por uma 
aplicação heterogénea das disposições 
relativas à segurança estabelecidas na 
Directiva-Quadro e nas directivas 
específicas. O parecer da Autoridade, que 
incluirá aconselhamento técnico, a pedido 
da Comissão e dos Estados-Membros, 
facilitará a aplicação coerente dessas 
directivas a nível nacional.

europeu nas questões da segurança das 
redes e da informação, fornecendo 
orientações e aconselhamento ao 
Parlamento Europeu, à Comissão ou aos 
órgãos competentes designados pelos 
Estados-Membros. A segurança e a 
robustez das redes de comunicações e dos 
sistemas informáticos continuam a ser uma 
das principais preocupações da sociedade e 
um elemento central do quadro 
regulamentar comunitário das redes e 
serviços de comunicações electrónicas. O 
bom funcionamento do mercado interno 
arrisca-se a ser posto em causa por uma 
aplicação heterogénea das disposições 
relativas à segurança estabelecidas na 
Directiva-Quadro e nas directivas 
específicas. O parecer de uma ENISA com 
mandato prolongado e enquadrada tanto 
pela Direcção-Geral da Sociedade da 
Informação e dos Meios de Comunicação 
como pela Direcção-Geral da Justiça, 
Liberdade e Segurança, que incluirá 
aconselhamento técnico, a pedido da 
Comissão e dos Estados-Membros, 
facilitará a aplicação coerente dessas 
directivas a nível nacional.

Justificação

O mandato da ENISA termina em 2009 e, se não existir outro organismo que assuma as suas 
funções, as redes europeias e a segurança da informação deixarão de poder ser controladas e 
correctamente geridas. Uma vez que o âmbito da ENISA é demasiado restrito para cobrir, 
nomeadamente, a cibercriminalidade no contexto das comunicações electrónicas e que não 
há qualquer certeza quanto ao facto de a ENISA vir a ser integrada na EECMA, é necessária 
uma abordagem integrada entre o regulamento e a segurança.

Alteração 6

Proposta de regulamento
Considerando 40

Texto da Comissão Alteração

(40) Para garantir a total autonomia e 
independência da Autoridade, esta deverá 
contar com um orçamento autónomo. O 

(40) Para garantir a total autonomia e 
independência da Autoridade, esta deverá 
contar com um orçamento autónomo, um 
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procedimento orçamental da Comunidade 
continuará a ser aplicável no que respeita 
aos eventuais subsídios imputáveis ao 
orçamento geral da União Europeia. Além 
disso, o Tribunal de Contas deverá efectuar 
a auditoria das contas em conformidade 
com o artigo 91.º do Regulamento (CE, 
Euratom) n.º 2343/2002 da Comissão, 
de 23 de Dezembro de 2002, que institui o 
Regulamento Financeiro Quadro dos 
organismos referidos no artigo 185.º do 
Regulamento (CE, Euratom) n.º 1605/2002 
do Conselho, que institui o Regulamento 
Financeiro aplicável ao orçamento geral 
das Comunidades Europeias.

terço do qual provirá do orçamento da 
União Europeia e dois terços dos 
Estados-Membros. O procedimento 
orçamental da Comunidade continuará a 
ser aplicável no que respeita aos eventuais 
subsídios imputáveis ao orçamento geral da 
União Europeia, ou seja, até um terço do 
orçamento da Autoridade. Além disso, o 
Tribunal de Contas deverá efectuar a 
auditoria das contas em conformidade com 
o artigo 91.º do Regulamento (CE, 
Euratom) n.º 2343/2002 da Comissão, 
de 23 de Dezembro de 2002, que institui o 
Regulamento Financeiro Quadro dos 
organismos referidos no artigo 185.º do 
Regulamento (CE, Euratom) n.º 1605/2002 
do Conselho, que institui o Regulamento 
Financeiro aplicável ao orçamento geral 
das Comunidades Europeias.

Justificação

A fim de garantir a independência do novo organismo e de lhe conferir maior autoridade nos 
Estados-Membros, é necessário repartir o seu financiamento entre os Estados-Membros 
(ARN) e o orçamento comunitário. O facto de uma parte do financiamento provir do 
orçamento comunitário garante igualmente uma maior responsabilização do organismo 
perante o Parlamento Europeu.

Alteração 7

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. É instituída a Autoridade Europeia 
para o Mercado das Comunicações 
Electrónicas com as responsabilidades 
estabelecidas pelo presente regulamento.

1. É instituído um ERG reforçado 
enquanto autoridade com as 
responsabilidades estabelecidas pelo 
presente regulamento.

Justificação

Não é necessário criar uma agência totalmente nova, mas substituí-la por um organismo, 
nomeadamente um ERG reforçado, criado nos termos da legislação comunitária. O acórdão 
proferido em 2 de Maio de 2006 pela Grande Secção do Tribunal de Justiça no processo 
C-217/04, Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte contra Parlamento Europeu e 
Conselho da União Europeia, estipula que o artigo 95.º pode servir de base para a criação 
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de um organismo comunitário. Isto permite conferir maiores poderes ao ERG, dando-lhe 
personalidade jurídica e, consequentemente, autonomia.

Alteração 8

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Autoridade agirá no âmbito da 
Directiva-Quadro e das directivas 
específicas e tirará partido das 
competências especializadas das 
autoridades reguladoras nacionais. 
Contribuirá para o melhor funcionamento 
do mercado interno das redes e serviços de 
comunicações electrónicas, incluindo, em 
particular, o desenvolvimento de 
comunicações electrónicas 
transcomunitárias e um nível elevado e 
efectivo de segurança das redes e da 
informação, através do exercício das 
funções enumeradas nos capítulos II e III.

2. A Autoridade agirá no âmbito da 
Directiva-Quadro e das directivas 
específicas e tirará partido das 
competências especializadas das 
autoridades reguladoras nacionais. 
Contribuirá para o melhor funcionamento 
do mercado interno das redes e serviços de 
comunicações electrónicas, incluindo, em 
particular, o desenvolvimento de 
comunicações electrónicas 
transcomunitárias, através do exercício das 
funções enumeradas nos capítulos II e III.

A fim de garantir um nível elevado e 
efectivo de segurança das redes e da 
informação, terá em consideração as 
recomendações da ENISA.

Justificação

A Autoridade não deve ter competências em matéria de segurança, as quais devem ser 
exercidas, de forma eficaz, pela Agência Europeia para a Segurança das Redes e da 
Informação (ENISA) ou pelo seu sucessor.

Alteração 9

Proposta de regulamento
Artigo 1 - n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Autoridade exercerá as suas funções 
em cooperação com as autoridades 
reguladoras nacionais e com a Comissão 
num sistema europeu que visa a 

3. A Autoridade exercerá as suas funções 
em cooperação com as autoridades 
reguladoras nacionais e com a Comissão.
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regulação das comunicações electrónicas.

Justificação

Muitas das competências regulamentares da Autoridade devem continuar a ser confiadas aos 
Estados-Membros.

Alteração 10

Proposta de regulamento
Artigo 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) emitirá pareceres a pedido da Comissão 
ou por sua própria iniciativa e prestará 
assistência à Comissão fornecendo-lhe
apoio técnico adicional em todas as 
matérias relativas às comunicações 
electrónicas;

(a) emitirá pareceres a pedido da Comissão 
ou do Parlamento Europeu ou por sua 
própria iniciativa e prestará assistência à 
Comissão e ao Parlamento Europeu
fornecendo-lhes apoio técnico adicional 
em todas as matérias relativas às 
comunicações electrónicas;

Justificação

Segundo a exposição de motivos da proposta da Comissão, a Autoridade é “responsável 
perante o Parlamento Europeu”. Por conseguinte, é necessário estabelecer uma relação mais 
estreita entre a Autoridade e este último.

Alteração 11

Proposta de regulamento
Artigo 3 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

(f) tomará decisões individuais no que 
respeita à concessão de direitos de 
utilização de números do Espaço Europeu 
de Numeração Telefónica (EENT);

Suprimido

Justificação

O Gabinete Europeu de Radiocomunicações (ERO) já aplica disposições satisfatórias nesta 
matéria.
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Alteração 12

Proposta de regulamento
Artigo 3 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

(g) prestará assistência à Comissão na 
selecção das empresas às quais serão 
concedidos direitos de utilização de 
radiofrequências e números;

Suprimido

Justificação

Os direitos de utilização de radiofrequências e números já são geridos de forma eficaz pelo 
Grupo para a Política do Espectro de Radiofrequências (RSPG), pelo Comité do Espectro de 
Radiofrequências (RSC) e pelo Comité das Comunicações.

Alteração 13

Proposta de regulamento
Artigo 3 – alínea h)

Texto da Comissão Alteração

(h) cobrará e redistribuirá as taxas de 
utilização pelos direitos de utilização de 
radiofrequências e números;

Suprimido

Justificação

As questões ligadas ao espectro já são geridas de forma eficaz pelo Grupo para a Política do 
Espectro de Radiofrequências (RSPG).

Alteração 14

Proposta de regulamento
Artigo 3 – alínea i-A) (novo)

Texto da Comissão Alteração

(i-A) definirá posições comuns sobre 
questões pan-europeias, como os serviços 
de telecomunicações globais e 
transfronteiras, a fim de melhorar a 
coerência regulamentar e promover um 
mercado pan-europeu e normas 
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pan-europeias.

Justificação

Nos termos do quadro geral existente na UE, um fornecedor de serviços de telecomunicações 
globais deve satisfazer os critérios de autorização específicos fixados por cada autoridade 
reguladora nacional para poder prestar um serviço pan-europeu. Existem grandes 
disparidades entre as disposições nacionais aplicáveis na matéria e as obrigações de 
conformidade decorrentes dos regimes nacionais de autorização também variam 
consideravelmente.

Alteração 15

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A pedido da Comissão, a Autoridade 
emitirá pareceres sobre todas as matérias 
relativas às comunicações electrónicas.

1. A pedido da Comissão ou do 
Parlamento Europeu, a Autoridade emitirá 
pareceres sobre as matérias referidas no 
n.º 3 relativas às comunicações 
electrónicas. A Comissão pode pedir o 
parecer da Autoridade sobre outras 
questões relativas às comunicações 
electrónicas, desde que o pedido seja 
fundamentado e proporcionado e que o 
Parlamento Europeu e o Conselho sejam 
informados e tenham a possibilidade de 
proceder a um controlo aquando da 
apresentação do pedido.

Justificação

Segundo a exposição de motivos da proposta da Comissão, a Autoridade é “responsável 
perante o Parlamento Europeu”. Por conseguinte, é necessário estabelecer uma relação mais 
estreita entre a Autoridade e este último. Os pedidos de parecer emanados da Comissão 
devem ser razoáveis e susceptíveis de controlo.
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Alteração 16

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Autoridade contribuirá, em particular, 
para a aplicação harmonizada das 
disposições da Directiva-Quadro e das 
directivas específicas dando assistência à 
Comissão na preparação das 
recomendações ou decisões a adoptar pela 
Comissão em conformidade com o artigo 
19.º da Directiva 2002/21/CE 
(Directiva-Quadro).

2. A Autoridade promoverá a 
convergência regulamentar e contribuirá, 
em particular, para a aplicação 
harmonizada das disposições da Directiva-
Quadro e das directivas específicas dando 
assistência à Comissão na preparação das 
decisões a adoptar pela Comissão em 
conformidade com o artigo 19.º da 
Directiva 2002/21/CE (Directiva-Quadro).

Justificação

A convergência regulamentar é imperativa. As recomendações não estão sujeitas ao controlo 
do Parlamento e, segundo a exposição de motivos da proposta da Comissão, a Autoridade é 
“responsável perante o Parlamento Europeu”. Por conseguinte, é necessário garantir o 
controlo do Parlamento.

Alteração 17

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 3 – frase introdutória

Texto da Comissão Alteração

3. As matérias referidas no n.º 1 incluem: 3. As matérias referidas no n.º 1 são as 
seguintes:

Justificação

As responsabilidades da Autoridade devem ser claramente definidas.

Alteração 18

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) a segurança e a integridade das redes 
e serviços de comunicações electrónicas 

Suprimido
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públicas, incluindo as questões relativas 
às violações da segurança e/ou da 
integridade, em conformidade com o 
artigo 13.º-A da Directiva 2002/21/CE
(Directiva-Quadro) e com o artigo 4.º da 
Directiva 2002/58/CE (Directiva 
Privacidade e Comunicações 
Electrónicas);

Justificação

As questões relativas à segurança devem ser geridas, de forma eficaz, pela Agência Europeia 
para a Segurança das Redes e da Informação (ENISA) reforçada.

Alteração 19

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 3 – alínea i)

Texto da Comissão Alteração

(i) questões de numeração, em 
conformidade com o artigo 10.º da 
Directiva 2002/21/CE (Directiva-Quadro) 
e acesso a números e serviços na 
Comunidade, em conformidade com o 
artigo 28.º da Directiva 2002/22/CE 
(Directiva Serviço Universal);

Suprimido

Justificação

Estas competências devem continuar a ser exercidas pelos Estados-Membros.

Alteração 20

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 3 – alínea o)

Texto da Comissão Alteração

(o) medidas relacionadas com as 
radiofrequências, em conformidade com 
os artigos 4.º e 6.º da Decisão 
676/2002/CE (Decisão «Espectro 
Radioeléctrico»);

Suprimido
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Justificação

As questões ligadas ao espectro já são geridas de forma eficaz pelo Grupo para a Política do 
Espectro de Radiofrequências (RSPG).

Alteração 21

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 3 – alínea p)

Texto da Comissão Alteração

(p) em conformidade com os artigos 6.º-A 
e 6.º-B da Directiva 2002/20/CE 
(Directiva Autorização):

Suprimido

(i) condições harmonizadas relativas aos 
direitos de utilização de radiofrequências 
ou de números;
(ii) alteração ou retirada de direitos de 
utilização concedidos de modo
coordenado ou harmonizado;
(iii) selecção das empresas às quais 
poderão ser atribuídos direitos individuais 
de utilização de frequências ou de 
números para serviços com potencial 
transfronteiras.

Justificação

As questões ligadas ao espectro já são geridas de forma eficaz pelo Grupo para a Política do 
Espectro de Radiofrequências (RSPG).

Alteração 22

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 3 – alínea p-A) (novo)

Texto da Comissão Alteração

(p-A) medidas que garantam a definição 
de normas e critérios pan-europeus 
comuns para os prestadores de serviços de 
telecomunicações globais e 
transfronteiras.
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Justificação

Nos termos do quadro geral existente na UE, um fornecedor de serviços de telecomunicações 
globais deve satisfazer os critérios de autorização específicos fixados por cada autoridade 
reguladora nacional para poder prestar um serviço pan-europeu. Existem grandes 
disparidades entre as disposições nacionais aplicáveis na matéria e as obrigações de 
conformidade decorrentes dos regimes nacionais de autorização também variam 
consideravelmente.

Alteração 23

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

Texto da Comissão Alteração

4-A. Todos os pareceres da Autoridade 
serão transmitidos ao Parlamento 
Europeu, devendo a Autoridade 
informá-lo sobre as suas propostas finais 
no âmbito do procedimento de 
regulamentação com controlo.

Justificação

Segundo a exposição de motivos da proposta da Comissão, a Autoridade é “responsável 
perante o Parlamento Europeu”. Por conseguinte, é necessário estabelecer uma relação mais 
estreita entre a Autoridade e este último.

Alteração 24

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Autoridade poderá, quando 
adequado, consultar as autoridades 
nacionais da concorrência relevantes ante 
de emitir o seu parecer para a Comissão.

2. A Autoridade consultará as autoridades 
nacionais da concorrência relevantes ante 
de emitir o seu parecer para a Comissão.

Justificação

A Autoridade deve respeitar o princípio da subsidiariedade e tirar o melhor partido possível 
dos conhecimentos especializados das autoridades nacionais.
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Alteração 25

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Autoridade poderá tomar decisões 
relativamente á concessão de direitos de 
utilização de números do Espaço Europeu 
de Numeração Telefónica (EENT), em 
conformidade com o artigo 10.º da 
Directiva 2002/21/CE (Directiva-Quadro). 
Será também responsável pela 
administração e pelo desenvolvimento do 
Espaço Europeu de Numeração 
Telefónica (EENT) em nome dos Estados-
Membros aos quais tenha sido atribuído o 
prefixo 3883.

Suprimido

Justificação

O Gabinete Europeu de Radiocomunicações (ERO) já aplica disposições satisfatórias nesta 
matéria.

Alteração 26

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Autoridade exercerá funções 
relacionadas com a administração e a 
gestão de séries harmonizadas de 
números, em conformidade com o n.º 4 do 
artigo 10.º da Directiva 2002/21/CE 
(Directiva-Quadro).

Suprimido

Justificação

O Gabinete Europeu de Radiocomunicações (ERO) já aplica disposições satisfatórias nesta 
matéria.
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Alteração 27

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A Autoridade publicará um relatório 
anual sobre as previsões de evolução no 
domínio das frequências no sector e nas 
políticas das comunicações electrónicas, 
no qual identificará as eventuais 
necessidades e desafios.

4. A Autoridade, conjuntamente com o 
Grupo para a Política do Espectro de 
Radiofrequências (RSPG), manterá um 
registo das previsões de evolução no 
domínio das frequências no sector das 
comunicações electrónicas. 
Periodicamente e quando adequado, ou a 
pedido da Comissão, a Autoridade 
apresentará um relatório sobre as 
eventuais necessidades e desafios.

Justificação

A obrigação de publicar um relatório anual é demasiado pesada e burocrática. Os relatórios 
devem ser apresentados quando a Autoridade o considerar útil ou em resposta a um pedido 
nas condições previstas. O Grupo para a Política do Espectro de Radiofrequências (RSPG) é 
a entidade mais apta a desempenhar esta tarefa e já mantém os necessários registos.

Alteração 28

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Caso um parecer da Autoridade emitido 
nos termos do n.º 1 diga respeito à 
implementação de um procedimento de 
selecção comum relativo a direitos de 
utilização abrangidos pelo artigo 6.º-B da 
Directiva 2002/20/CE (Directiva 
Autorização), esse parecer terá, 
nomeadamente, que:

Suprimido

(a) identificar os serviços de 
comunicações electrónicas cuja oferta 
numa base transfronteiras dentro da 
Comunidade beneficiará com a utilização 
de frequências ou de números cujos 
direitos são concedidos através de um 
procedimento único e obedecendo a um 
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conjunto único de condições;
(b) identificar os números ou séries de 
números que poderão ser utilizados para 
tais serviços;
(c) avaliar o nível de procura real ou 
potencial de tais serviços na Comunidade; 
e
(d) especificar qualquer limitação que 
considere adequada ao número de direitos 
de utilização a oferecer segundo o 
procedimento de selecção comum e os 
procedimentos a seguir para a selecção 
das empresas às quais serão atribuídos 
esses direitos, tendo na devida conta, 
quando aplicável, os princípios 
enunciados no artigo 7.º da Directiva 
2002/20/CE (Directiva Autorização).

Justificação

Estas competências devem continuar a ser exercidas pelos Estados-Membros.

Alteração 29

Proposta de regulamento
Artigo 12

Texto da Comissão Alteração

Artigo 12.º Suprimido
Proposta de selecção das empresas
A Autoridade, em conformidade com o 
artigo 6.º-B da Directiva 2002/20/CE 
(Directiva Autorização):
(a) receberá e processará os pedidos de 
direitos de utilização de radiofrequências 
e de números apresentados pelas 
empresas e cobrará os encargos 
administrativos e as taxas impostos às 
empresas no âmbito de um procedimento 
de selecção comum;
(b) executará o procedimento de selecção 
comum e proporá a ou as empresas às 
quais poderão ser concedidos direitos de 
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utilização de acordo com essas 
disposições;
(c) apresentará um relatório à Comissão 
indicando os pedidos recebidos, 
descrevendo a sua avaliação dos mesmos, 
propondo a ou as empresas mais elegíveis 
para a concessão de direitos individuais 
de utilização e justificando essa selecção 
por referência aos critérios de selecção 
estabelecidos na medida de execução 
pertinente.

Justificação

Os direitos de utilização de radiofrequências e números já são geridos de forma eficaz pelo 
Grupo para a Política do Espectro de Radiofrequências (RSPG), pelo Comité do Espectro de 
Radiofrequências (RSC) e pelo Comité das Comunicações.

Alteração 30

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

A pedido da Comissão, a Autoridade 
fornecer-lhe-á um parecer sobre a retirada 
de direitos de utilização concedidos 
segundo os procedimentos comuns 
previstos no artigo 6.º-B da Directiva 
2002/20/CE (Directiva Autorização).

A pedido da Comissão ou do RSPG, a 
Autoridade fornecer-lhes-á um parecer 
sobre a retirada de direitos de utilização 
concedidos segundo os procedimentos 
comuns previstos no artigo 6.º-B da 
Directiva 2002/20/CE (Directiva 
Autorização).

Justificação

A Autoridade deveria coordenar as actividades de gestão do espectro juntamente com a 
Comissão e o Grupo para a Política do Espectro de Radiofrequências (RSPG).

Alteração 31

Proposta de regulamento
Artigo 14

Texto da Comissão Alteração

Para além das funções referidas no n.º 3, A Autoridade contactará, quando 
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alínea b), do artigo 4.º e nos n.°s 4 e 5 do 
artigo 19.º, a Autoridade contribuirá para 
o desenvolvimento de uma cultura de 
segurança das redes e da informação, 
nomeadamente:

adequado, a Agência Europeia para a 
Segurança das Redes e da Informação 
(ENISA) ou o seu sucessor. A pedido da 
Comissão ou da ENISA, a Autoridade 
fornecer-lhes-á um parecer sobre 
questões relativas à segurança.

(a) facilitando a cooperação entre a 
Comissão e os Estados-Membros no 
desenvolvimento de metodologias comuns 
para impedir, abordar e dar resposta aos 
problemas de segurança das redes e da 
informação;
(b) aconselhando a Comissão sobre 
actividades de investigação no domínio da 
segurança das redes e da informação, 
assim como sobre a utilização eficaz de 
tecnologias de prevenção dos riscos, e 
promovendo actividades de avaliação de 
riscos, soluções interoperáveis de gestão 
de riscos e estudos sobre soluções de 
gestão da prevenção junto de 
organizações públicas e privadas, e
(c) contribuindo para os esforços 
comunitários de cooperação com países 
terceiros e, se for caso disso, com 
organizações internacionais, com vista a 
promover uma abordagem mundial 
comum relativamente aos problemas da 
segurança das redes e da informação.

Justificação

Embora a participação activa da Autoridade seja desejável, as questões relativas à 
segurança já deveriam ser geridas de forma eficaz pela Agência Europeia para a Segurança 
das Redes e da Informação (ENISA) ou pelo seu sucessor, que deve continuar a ser a 
entidade competente nesta matéria.

Alteração 32

Proposta de regulamento
Artigo 15

Texto da Comissão Alteração

A Autoridade poderá, por sua própria 
iniciativa, fornecer à Comissão um parecer 

A Autoridade poderá, por sua própria 
iniciativa, fornecer à Comissão e ao 
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sobre as matérias referidas no n.º 2 do 
artigo 4.º, no n.º 1 do artigo 7.º, no n.º 3 do 
artigo 8.º, no n.º 1 do artigo 10.º e nos 
artigos 12.º, 14.º, 21.º e 22.º.

Parlamento Europeu um parecer,
nomeadamente sobre as matérias referidas 
no n.º 2 do artigo 4.º, no n.º 1 do artigo 7.º, 
no n.º 3 do artigo 8.º, no n.º 1 do artigo 10.º 
e nos artigos 14.º, 21.º e 22.º, bem como 
sobre outras matérias que considere 
pertinentes.

Justificação

Segundo a exposição de motivos da proposta da Comissão, a Autoridade é “responsável 
perante o Parlamento Europeu”. Por conseguinte, é necessário estabelecer uma relação mais 
estreita entre a Autoridade e este último. Outras alterações visam suprimir o artigo 12.º, 
dado que os direitos de utilização de radiofrequências e números já são geridos de forma 
eficaz pelo Grupo para a Política do Espectro de Radiofrequências (RSPG), pelo Comité do 
Espectro de Radiofrequências (RSC) e pelo Comité das Comunicações.

Alteração 33

Proposta de regulamento
Artigo 16

Texto da Comissão Alteração

Artigo 16.º Suprimido
Cobrança de encargos administrativos por 

serviços fornecidos pela Autoridade
1. A Comissão fixará os encargos 
administrativos a impor às empresas pelos 
serviços prestados pela Autoridade 
segundo o procedimento referido no n.º 2 
do artigo 54.º e com base num parecer da 
Autoridade. A Autoridade cobrará esses 
encargos administrativos.
2. Os encargos administrativos serão 
impostos a cada empresa de um modo 
objectivo, transparente e proporcionado, 
que minimize os custos administrativos 
adicionais e os encargos correspondentes.
3. Os encargos administrativos referidos 
no n.° 1 poderão cobrir:
(a) os custos administrativos suportados 
pela Autoridade na gestão do 
procedimento de selecção em 
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conformidade com o artigo 12.º;
(b) o tratamento dos recursos, em 
conformidade com o artigo 34.º;
(c) os custos administrativos suportados 
pela Autoridade com a administração do 
Espaço Europeu de Numeração 
Telefónica, em conformidade com o 
artigo 8.º.
Todos os encargos serão expressos e 
pagos em euros.
4. O montante dos encargos 
administrativos será fixado a um nível 
que garanta que as receitas dos mesmos 
sejam, em princípio, suficientes para 
cobrir o custo total dos serviços prestados.
5. A Autoridade publicará um resumo 
anual dos custos e encargos 
administrativos. Caso existam diferenças 
entre a soma total dos encargos e os 
custos administrativos totais, a Autoridade 
emitirá um parecer para a Comissão 
indicando os ajustamentos adequados a 
introduzir nos encargos.

Justificação

Estas competências devem continuar a ser exercidas pelos Estados-Membros.

Alteração 34

Proposta de regulamento
Artigo 17

Texto da Comissão Alteração

Artigo 17.º Suprimido
Cobrança e redistribuição das taxas de 
utilização pelos direitos de utilização de 

radiofrequências e números e dos 
encargos administrativos no âmbito de um 

procedimento de selecção comum
1. Caso sejam impostas às empresas, em 
conformidade com o artigo 6.º-B da 
Directiva 2002/20/CE (Directiva 
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Autorização), taxas de utilização pelos 
direitos de utilização de radiofrequências 
ou de números concedidos segundo um 
procedimento de selecção comum, a 
Autoridade será responsável pela sua 
cobrança e redistribuição.
As taxas de utilização serão, depois de 
recebidas pela Autoridade, redistribuídas 
pelos Estados-Membros directamente 
interessados e pela Autoridade no prazo e 
de acordo com o rácio a estabelecer pela 
Comissão nos termos do artigo 6.º-B da 
Directiva 2002/20/CE (Directiva 
Autorização).
Se a Comissão não tiver estabelecido o 
prazo e o rácio, as taxas de utilização 
serão redistribuídas com base na 
população de cada Estado-Membro que 
teve de conceder direitos de utilização no 
último ano terminado antes do 
lançamento do procedimento de selecção.
2. A Autoridade será responsável pela 
cobrança e a redistribuição dos encargos 
administrativos impostos, na sequência de 
um procedimento de selecção comum 
relativo a direitos de utilização de 
radiofrequências ou números, às 
empresas seleccionadas para cobrir os 
custos administrativos suportados pelas 
autoridades reguladoras nacionais com a 
monitorização do cumprimento das 
condições comuns.
Os encargos administrativos referidos no 
primeiro parágrafo serão redistribuídos, 
após a sua recepção pela Autoridade, às 
autoridades reguladoras nacionais 
directamente interessados de acordo com 
os valores fornecidos pelas autoridades 
reguladoras nacionais.

Justificação

As questões ligadas ao espectro já são geridas de forma eficaz pelo Grupo para a Política do 
Espectro de Radiofrequências (RSPG).
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Alteração 35

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Autoridade, tendo em conta a política 
da Comunidade em matéria de 
comunicações electrónicas, promoverá a 
troca de informações quer entre os 
Estados-Membros, quer entre estes, as 
autoridades reguladoras nacionais e a 
Comissão, sobre a situação e o 
desenvolvimento das actividades de
regulação relativas às redes e serviços de 
comunicações electrónicas, incluindo a 
segurança das redes e da informação.

1. A Autoridade, tendo em conta a política 
da Comunidade em matéria de 
comunicações electrónicas, promoverá a 
troca de informações quer entre os 
Estados-Membros, quer entre estes, as 
autoridades reguladoras nacionais, o 
Parlamento Europeu e a Comissão, sobre 
a situação e o desenvolvimento das 
actividades de regulação relativas às redes 
e serviços de comunicações electrónicas, 
incluindo a segurança das redes e da 
informação.

Justificação

Segundo a exposição de motivos da proposta da Comissão, a Autoridade é “responsável 
perante o Parlamento Europeu”. Por conseguinte, é necessário estabelecer uma relação mais 
estreita entre a Autoridade e este último.

Alteração 36

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 19 – n.º 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) organizando ou promovendo a
formação em todas as matérias relativas às 
comunicações electrónicas.

(c) organizando ou promovendo a 
formação em todas as matérias relativas às 
comunicações electrónicas, incluindo os 
aspectos relativos à protecção dos dados 
pessoais e da vida privada e à segurança 
das redes de comunicações electrónicas.
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Alteração 37

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 2 – alínea c-A) (novo)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) apresentando um relatório sobre as 
diferenças em termos de práticas de 
regulação e propostas no sentido da 
convergência entre essas práticas. Se a 
Autoridade considerar que são 
necessárias normas vinculativas em 
matéria de práticas de regulação, 
apresentará recomendações adequadas à 
Comissão, nomeadamente tendo em vista 
a respectiva execução. Poderão ser 
conferidas competências de execução à 
Autoridade.

Justificação

A convergência regulamentar é imperativa, juntamente com um mecanismo para a sua 
execução, em caso de necessidade.

Alteração 38

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A Autoridade recolherá informações 
adequadas, designadamente em 
conformidade com o artigo 13.º-A da 
Directiva 2002/21//CE (Directiva-
Quadro), para analisar os riscos actuais e 
emergentes. Em particular, analisará, a 
nível europeu, os riscos que possam 
produzir um impacto na robustez e na 
disponibilidade das redes de 
comunicações electrónicas e na 
autenticidade, integridade e 
confidencialidade das informações 
obtidas e transmitidas através delas, e 
transmitirá os resultados da análise aos 
Estados-Membros e à Comissão.

Suprimido
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Justificação

As questões relativas à segurança devem ser geridas, de forma eficaz, pela Agência Europeia 
para a Segurança das Redes e da Informação (ENISA) ou pelo seu sucessor.

Alteração 39

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A Autoridade contribuirá para a 
sensibilização e a disponibilização de 
informações atempadas, objectivas e 
completas, inclusivamente sobre as 
questões da segurança das redes e da 
informação, a todos os utilizadores, 
nomeadamente promovendo o 
intercâmbio das melhores práticas 
actuais, inclusivamente em matéria de 
métodos de alerta dos utilizadores, e 
procurando sinergias entre as iniciativas 
do sector público e do sector privado.

Suprimido

Justificação

As questões relativas à segurança já são geridas, de forma eficaz, pela Agência Europeia 
para a Segurança das Redes e da Informação (ENISA).

Alteração 40

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Autoridade será responsável pela 
gestão e a publicação de uma base de 
dados sobre os preços dos serviços vocais 
e de dados para os clientes de serviços 
móveis que recorram ao roaming dentro 
da Comunidade, incluindo, quando 
adequado, os custos específicos relativos 
às chamadas em roaming efectuadas e 
recebidas nas regiões mais distantes da 
Comunidade. A Autoridade monitorizará 

Suprimido
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a evolução desses preços e publicará um 
relatório anual.

Justificação

A intervenção no domínio dos serviços móveis e dos dados relativos ao roaming limitou-se a 
ser uma medida de correcção do mercado e não pretendia ter um carácter permanente. O 
acompanhamento permanente é da competência da Comissão e pode ser necessário, mas não 
deve figurar no regulamento.

Alteração 41

Proposta de regulamento
Artigo 23

Texto da Comissão Alteração

A pedido da Comissão, a Autoridade 
poderá desempenhar outras funções 
específicas.

A pedido da Comissão ou do Parlamento 
Europeu, a Autoridade poderá 
desempenhar outras funções específicas em 
todos os domínios relacionados com as 
comunicações electrónicas.

Justificação

Segundo a exposição de motivos da proposta da Comissão, a Autoridade é “responsável 
perante o Parlamento Europeu”. Por conseguinte, é necessário estabelecer uma relação mais 
estreita entre a Autoridade e este último.

Alteração 42

Proposta de regulamento
Artigo 24 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) um Conselho de Administração; Suprimido

Justificação

O Conselho de Administração pode pôr em causa a independência dos reguladores e 
constitui uma instância burocrática supérflua, devendo por isso ser suprimido.
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Alteração 43

Proposta de regulamento
Artigo 24 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) um Responsável Principal pela 
Segurança das Redes;

Suprimido

Justificação

A Autoridade não deve ter competências em matéria de segurança, o que torna supérfluo um 
Responsável Principal pela Segurança das Redes.

Alteração 44

Proposta de regulamento
Artigo 24 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) um Grupo Permanente de Partes 
Interessadas;

Suprimido

Alteração 45

Proposta de regulamento
Artigo 24 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) uma Câmara de Recurso Suprimido

Justificação

A Autoridade não deve ter competências em matéria de direitos de utilização de números, o 
que torna supérflua uma Câmara de Recurso.



AD\724531PT.doc 31/56 PE405.770v02-00

PT

Alteração 46

Proposta de regulamento
Artigo 25

Texto da Comissão Alteração

Artigo 25.º Suprimido
Conselho de Administração

1. O Conselho de Administração é 
composto por doze membros. Seis serão 
nomeados pela Comissão e seis pelo 
Conselho. Os membros do Conselho de 
Administração serão nomeados de modo a 
assegurar o mais elevado nível de 
competência e independência e um vasto 
leque de conhecimentos especializados. O 
mandato tem uma duração de cinco anos 
e é renovável uma vez.
2. O Conselho de Administração nomeará 
o seu presidente e o seu vice-presidente de 
entre os seus membros. O vice-presidente 
substituirá automaticamente o presidente 
sempre que este não possa exercer as suas 
funções. Os mandatos do presidente e do 
vice-presidente têm uma duração de dois 
anos e meio e são renováveis. No entanto, 
os mandatos do presidente e do 
vice-presidente terminarão, para todos os 
efeitos, assim que deixem de ser membros 
do Conselho de Administração.
3. O Conselho de Administração reúne-se 
por convocação do seu presidente. O 
Director da Autoridade participa nas 
deliberações, salvo decisão em contrário 
do Conselho de Administração. O 
Conselho de Administração reúne-se, pelo 
menos, duas vezes por ano em sessão 
ordinária. Reunir-se-á igualmente por 
iniciativa do seu presidente, a pedido da 
Comissão ou a pedido de, pelo menos, um 
terço dos seus membros. O Conselho de 
Administração poderá convidar qualquer 
pessoa cuja opinião possa ser considerada 
útil a participar nas suas reuniões na 
qualidade de observador. Os membros do 
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Conselho de Administração poderão, 
respeitando o regulamento interno, ser 
assistidos por conselheiros ou por peritos. 
O secretariado do Conselho de 
Administração é assegurado pela 
Autoridade.
4. O Conselho de Administração adopta 
as suas decisões por maioria de dois 
terços dos membros presentes.
5. Cada membro dispõe de um voto. O 
regulamento interno definirá mais 
pormenorizadamente o processo de 
votação, nomeadamente as condições em 
que um membro pode agir em nome de 
outro e, se necessário, as regras em 
matéria de quórum.

Justificação

O Conselho de Administração pode pôr em causa a independência dos reguladores e 
constitui uma instância burocrática supérflua, devendo, por isso, ser suprimido. As ERT 
saberão melhor quais os respectivos representantes a nomear.

Alteração 47

Proposta de regulamento
Artigo 26

Texto da Comissão Alteração

1. O Conselho de Administração nomeará 
o Director, após consulta do Conselho de 
Reguladores, em conformidade com o n.º 2 
do artigo 29.º.

1. Mediante acordo entre o Parlamento 
Europeu e o Conselho, e após consulta da 
Comissão, o Director será nomeado em 
conformidade com o n.º 2 do artigo 29.º

2. O Conselho de Administração nomeará 
um Responsável Principal pela Segurança 
das Redes, após consulta do Director, em 
conformidade com o n.º 2 do artigo 31.º.
3. O Conselho de Administração nomeará 
os membros do Conselho de Reguladores 
em conformidade com o n.º 1 do artigo 
27.°.
4. O Conselho de Administração nomeará 
os membros da Câmara de Recurso em 
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conformidade com o n.º 1 do artigo 33.°.
5. O Conselho de Administração 
adoptará, antes de 30 de Setembro de 
cada ano, após consulta da Comissão e 
aprovação do Conselho de Reguladores 
em conformidade com o n.º 3 do artigo 
28.º, o programa de trabalho da 
Autoridade para o ano seguinte e 
transmiti-lo-á ao Parlamento Europeu, ao 
Conselho e à Comissão. O programa de 
trabalho será adoptado sem prejuízo do 
processo orçamental anual.
6. O Conselho de Administração exerce as 
suas competências orçamentais em 
conformidade com os artigos 36.º a 38.º.
7. O Conselho de Administração decidirá, 
depois de obtido o acordo da Comissão, 
quanto à aceitação de quaisquer legados, 
doações ou subvenções provenientes de 
outras fontes da Comunidade.
8. O Conselho de Administração exerce 
autoridade disciplinar sobre o Director e 
sobre o Responsável Principal pela 
Segurança das Redes.
9. O Conselho de Administração definirá, 
se necessário, a política de pessoal da 
Autoridade nos termos do n.º 2 do artigo 
49.°.
10. O Conselho de Administração 
adoptará as disposições especiais relativas 
ao direito de acesso aos documentos da 
Autoridade, em conformidade com o 
artigo 47.º.
11. O Conselho de Administração aprova 
o relatório anual de actividades da 
Autoridade e transmite-o, até 15 de Junho, 
ao Parlamento Europeu, ao Conselho, à 
Comissão, ao Comité Económico e Social 
Europeu e ao Tribunal de Contas. Como 
previsto no n.º 4 do artigo 28.º, esse 
relatório contém uma secção autónoma, 
aprovada pelo Conselho de Reguladores,
relativa às actividades de regulamentação 
da Autoridade durante o ano em causa.

11. O Conselho de Reguladores aprova o 
relatório anual de actividades da 
Autoridade e transmite-o, até 15 de Junho, 
ao Parlamento Europeu, ao Conselho, à 
Comissão, ao Comité Económico e Social 
Europeu e ao Tribunal de Contas. Como 
previsto no n.º 4 do artigo 28.º, esse 
relatório inclui uma secção autónoma, 
relativa às actividades de regulamentação 
da Autoridade durante o ano em causa. O
Parlamento Europeu pode convidar um 
representante do Conselho de 



PE405.770v02-00 34/56 AD\724531PT.doc

PT

Reguladores a pronunciar-se sobre 
aspectos importantes relacionados com as 
actividades de regulamentação.

12. O Conselho de Administração 
adoptará o seu regulamento interno.
13. O Conselho de Administração 
transmitirá à Comissão um parecer sobre 
os encargos administrativos que a 
Autoridade poderá cobrar às empresas 
pela execução das suas funções, como 
previsto no artigo 16.°.

Justificação

O Conselho de Administração pode pôr em causa a independência dos reguladores e 
constitui uma instância burocrática supérflua, devendo, por isso, ser suprimido. Se o 
Conselho de Reguladores constituir o órgão de direcção da Autoridade, deve ser responsável 
pelas actividades da mesma.

Alteração 48

Proposta de regulamento
Artigo 27 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. O Conselho de Reguladores delibera por 
maioria simples dos seus membros. Cada 
membro ou suplente, com excepção do 
Director e do representante da Comissão, 
tem direito a um voto.

4. O Conselho de Reguladores delibera por 
maioria qualificada de dois terços dos seus 
membros. Cada membro ou suplente, com 
excepção do representante da Comissão, 
tem direito a um voto.

Justificação

Não há razão para que o Director não tenha direito de voto. É necessária uma maioria 
qualificada, a fim de garantir a adopção de medidas ponderadas.

Alteração 49

Proposta de regulamento
Artigo 27 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. O Conselho de Reguladores adoptará o 5. O Conselho de Reguladores adoptará o 
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seu regulamento interno. seu regulamento interno por maioria 
qualificada de dois terços dos seus 
membros.

Justificação

É necessária uma maioria qualificada, a fim de garantir a adopção de medidas ponderadas.

Alteração 50

Proposta de regulamento
Artigo 27 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. No desempenho das funções que lhe são 
conferidas pelo presente regulamento, o 
Conselho de Reguladores actua com 
independência e não solicita nem recebe 
instruções de nenhum Governo de um 
Estado-Membro nem de qualquer entidade 
pública ou privada.

6. No desempenho das funções que lhe são 
conferidas pelo presente regulamento, o 
Conselho de Reguladores actua com 
independência e não solicita nem recebe 
instruções de nenhum Governo de um 
Estado-Membro nem de qualquer entidade 
pública ou privada e é independente da 
Comissão.

Justificação

Convém garantir a independência em relação à Comissão.

Alteração 51

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Autoridade é gerida pelo seu Director, 
que actua com independência no 
desempenho das suas funções. Sem 
prejuízo das competências respectivas da 
Comissão, do Conselho de Administração
e do Conselho de Reguladores, o Director 
não solicita nem recebe instruções de 
nenhum Governo ou organismo.

1. A Autoridade é gerida pelo seu Director, 
que actua com independência no 
desempenho das suas funções. Sem 
prejuízo das competências respectivas do 
Parlamento Europeu, do Conselho,  da 
Comissão e do Conselho de Reguladores, o 
Director não solicita nem recebe instruções 
de nenhum Governo ou organismo.
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Justificação

O Conselho de Administração deve ser suprimido e as competências do Conselho e do 
Parlamento devem ser reconhecidas.

Alteração 52

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Após consulta do Conselho de 
Reguladores, o Director será nomeado pelo 
Conselho de Administração, tendo em 
conta o seu mérito, qualificações e 
experiência relevantes no domínio das 
redes e serviços de comunicações 
electrónicas, com base numa lista de pelo 
menos dois candidatos propostos pela 
Comissão. Antes de ser nomeado, o 
candidato seleccionado pelo Conselho de 
Administração poderá ser convidado a 
proferir uma declaração perante a comissão 
competente do Parlamento Europeu e 
responder às perguntas formuladas pelos 
seus membros.

2. Mediante acordo entre o Parlamento 
Europeu e o Conselho, e após consulta da 
Comissão e após consulta do Conselho de 
Reguladores, o Director será tendo em 
conta o seu mérito, qualificações e 
experiência relevantes no domínio das 
redes e serviços de comunicações 
electrónicas. Os candidatos poderão ser 
convidados a proferir uma declaração 
perante a comissão competente do 
Parlamento Europeu e responder às 
perguntas formuladas pelos seus membros.

Justificação

Dado que a responsabilidade final em matéria de política de telecomunicações incumbe à 
Comissão e que as funções consultivas da Autoridade devem ser independentes, é necessário 
garantir que a Comissão não tenha poder de nomeação.

Alteração 53

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 4 – parágrafos 1 e 2

Texto da Comissão Alteração

4. Após consulta do Conselho de 
Reguladores, o Conselho de 
Administração, deliberando por proposta 
da Comissão, poderá prolongar uma única 
vez o mandato do Director por um período 
máximo de três anos, tendo em conta o 

4. Após consulta do Conselho de 
Reguladores, o Parlamento Europeu e o 
Conselho, deliberando por proposta da 
Comissão, poderá prolongar uma única vez 
o mandato do Director por um período 
máximo de três anos, tendo em conta o 
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relatório de avaliação, apenas nos casos em 
que as funções e as necessidades da 
Autoridade o justifiquem.

relatório de avaliação, apenas nos casos em 
que as funções e as necessidades da 
Autoridade o justifiquem.

O Conselho de Administração informará 
o Parlamento Europeu da sua intenção de 
prolongar o mandato do Director. Durante 
o período de um mês que precede o 
prolongamento do seu mandato, o Director 
poderá ser convidado a proferir uma 
declaração perante a comissão competente 
do Parlamento e a responder às perguntas 
formuladas pelos seus membros.

O Conselho de Administração informará 
o Parlamento Europeu da sua intenção de 
prolongar o mandato do Director. Durante 
o período de um mês que precede o 
prolongamento do seu mandato, o Director 
poderá ser convidado a proferir uma 
declaração perante a comissão competente 
do Parlamento e a responder às perguntas 
formuladas pelos seus membros.

Justificação

Dado que a responsabilidade final em matéria de política de telecomunicações incumbe à 
Comissão e que as funções consultivas da Autoridade devem ser independentes, é necessário 
garantir que a Comissão não tenha poder de nomeação.

Alteração 54

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. O Director só pode ser demitido das suas 
funções por decisão do Conselho de 
Administração, após consulta do Conselho 
de Reguladores. O Conselho de 
Administração adoptará essa decisão por 
maioria de três quartos dos seus membros.

5. O Director só pode ser demitido das suas 
funções por decisão do Parlamento 
Europeu e do Conselho, após consulta da 
Comissão e do Conselho de Reguladores. 

Justificação

O Conselho de Administração deve ser suprimido e as competências do Conselho e do 
Parlamento devem ser reconhecidas.
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Alteração 55

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O Director prepara os trabalhos do 
Conselho de Administração. Participa, 
sem direito de voto, nos trabalhos do 
Conselho de Administração.

Suprimido

Justificação

A participação do Conselho de Administração e do Responsável Principal pela Segurança 
das Redes deve ser suprimida.

Alteração 56

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 4 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O Director apresentará o programa de 
trabalho antes de 1 de Setembro para 
adopção pelo Conselho de Administração.

Suprimido

Justificação

A participação do Conselho de Administração e do Responsável Principal pela Segurança 
das Redes deve ser suprimida.

Alteração 57

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. O Director é responsável pela execução 
do programa de trabalho anual da 
Autoridade, sob a orientação do Conselho 
de Reguladores e do Responsável 
Principal pela Segurança das Redes, 
quando adequado, e sob o controlo 
administrativo do Conselho de 

5. O Director é responsável pela execução 
do programa de trabalho anual da 
Autoridade, sob a orientação do Conselho 
de Reguladores.
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Administração.

Justificação

A participação do Conselho de Administração e do Responsável Principal pela Segurança 
das Redes deve ser suprimida.

Alteração 58

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 9 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

O Director e o Conselho de Reguladores  
poderão, respeitando o regulamento 
interno, ser assistidos por conselheiros ou 
por peritos. O secretariado é assegurado 
pela Autoridade.

Justificação

A participação do Conselho de Administração e do Responsável Principal pela Segurança 
das Redes deve ser suprimida.

Alteração 59

Proposta de regulamento
Artigo 31

Texto da Comissão Alteração

Artigo 31.º Suprimido
Responsável Principal pela Segurança 

das Redes
1. O Responsável Principal pela 
Segurança das Redes é responsável pela 
coordenação das tarefas da Autoridade 
relacionadas com a segurança das redes e 
da informação. Trabalha sob a 
responsabilidade do Director e responde 
perante este. Preparará o projecto de 
programa de trabalho anual para estas 
actividades.
2. O Responsável Principal pela 
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Segurança das Redes será nomeado por 
um período de cinco anos pelo Conselho 
de Administração, tendo em conta o seu 
mérito, qualificações e experiência 
relevantes no domínio da segurança das 
redes e da informação, com base numa 
lista de pelo menos dois candidatos 
propostos pela Comissão.
3. O Responsável Principal pela 
Segurança das Redes só pode ser demitido 
das suas funções por decisão do Conselho 
de Administração, após consulta do 
Director. O Conselho de Administração 
adoptará essa decisão por maioria de três 
quartos dos seus membros.
4. Após consulta do Director, o Conselho 
de Administração, deliberando por 
proposta da Comissão, poderá prolongar 
uma única vez o mandato do Responsável 
Principal pela Segurança das Redes por 
um período máximo de três anos, apenas 
nos casos em que as funções e as 
necessidades da Autoridade o justifiquem.

Justificação

As questões relativas à segurança já são geridas de forma eficaz pela Agência Europeia para 
a Segurança das Redes e da Informação (ENISA).

Alteração 60

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O Responsável Principal pela 
Segurança das Redes criará um grupo 
permanente de partes interessadas 
constituído por peritos representantes das 
partes interessadas pertinentes, 
nomeadamente do sector das tecnologias 
da informação e das comunicações e de 
associações de consumidores, e peritos 
universitários em segurança das redes e 
da informação. Em consulta com o 

1. O Director convida peritos 
representantes das partes interessadas 
pertinentes, nomeadamente do sector das 
tecnologias da informação e das 
comunicações e de associações de 
consumidores, para que sejam facultados 
conhecimentos especializados aos 
Reguladores. O Director convida um 
representante da ENISA, para que sejam 
facultados conhecimentos especializados 



AD\724531PT.doc 41/56 PE405.770v02-00

PT

Director, estabelecerá os procedimentos 
respeitantes, nomeadamente, à 
composição, ao número e nomeação de 
membros e ao funcionamento do Grupo.

em questões de segurança que se prendam 
com o trabalho dos Reguladores 
Europeus e autoriza a presença de 
representantes nas reuniões do Conselho 
de Reguladores, na qualidade de 
observador permanente. O 
aconselhamento dos representantes 
pertinentes do Conselho de Reguladores 
será tido em conta nas suas decisões e 
comunicado ao Parlamento Europeu, à 
Comissão e aos Reguladores Europeus.

Justificação

As questões relativas à segurança já são geridas, de forma eficaz, pela Agência Europeia 
para a Segurança das Redes e da Informação (ENISA) e o cargo de Responsável Principal 
pela Segurança das Redes deve ser suprimido. A criação de um Grupo de Partes Interessadas 
de carácter geral é desejável. Contudo, poderão ser necessárias medidas para garantir que 
este não ponha em causa a independência das entidades reguladoras nacionais.

Alteração 61

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O Grupo é presidido pelo Responsável 
Principal pela Segurança das Redes. O 
mandato dos membros tem a duração de 
dois anos e meio. Os membros do Grupo 
não podem ser membros do Conselho de 
Administração nem do Conselho de 
Reguladores.

2. O Grupo é presidido pelo Director. O 
mandato dos membros tem a duração de 
dois anos e meio. Os membros do Grupo 
não podem ser membros do Conselho de 
Reguladores.

Justificação

As questões relativas à segurança já são geridas, de forma eficaz, pela Agência Europeia 
para a Segurança das Redes e da Informação (ENISA) e o cargo de Responsável Principal 
pela Segurança das Redes deve ser suprimido. A criação de um Grupo de Partes Interessadas 
de carácter geral é desejável. Contudo, poderão ser necessárias medidas para garantir que 
este não ponha em causa a independência das entidades reguladoras nacionais.
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Alteração 62

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. O Grupo poderá aconselhar o 
Responsável Principal pela Segurança 
das Redes no desempenho das funções 
previstas no presente regulamento, na 
elaboração de uma proposta para as partes 
do programa de trabalho da Autoridade que 
lhe dizem respeito e na comunicação com 
as partes interessadas sobre todas as 
questões relacionadas com o programa de 
trabalho.

4. O Grupo poderá aconselhar o Director
no desempenho das funções previstas no 
presente regulamento, na elaboração de 
uma proposta para as partes do programa 
de trabalho da Autoridade que lhe dizem 
respeito e na comunicação com as partes 
interessadas e um representante da ENISA 
sobre todas as questões relacionadas com o 
programa de trabalho.

Justificação

As questões relativas à segurança já são geridas, de forma eficaz, pela Agência Europeia 
para a Segurança das Redes e da Informação (ENISA) e o cargo de Responsável Principal 
pela Segurança das Redes deve ser suprimido. A criação de um Grupo de Partes Interessadas 
de carácter geral é desejável. Contudo, poderão ser necessárias medidas para garantir que 
este não ponha em causa a independência das entidades  reguladoras nacionais.

Alteração 63

Proposta de regulamento
Artigo 33

Texto da Comissão Alteração

Artigo 33.º Suprimido
Câmara de Recurso

1. A Câmara de Recurso é composta por 
seis membros e seis suplentes 
seleccionados de entre os actuais ou 
antigos quadros superiores das 
autoridades reguladoras nacionais, 
autoridades da concorrência ou outras 
instituições nacionais ou comunitárias 
com experiência relevante no sector das 
comunicações electrónicas. A Câmara de 
Recurso designará o seu presidente.
2. Os membros da Câmara de Recurso 
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serão nomeados pelo Conselho de 
Administração, por proposta da 
Comissão, na sequência de um convite à 
manifestação de interesse, após consulta 
do Conselho de Reguladores.
3. A duração do mandato dos membros da 
Câmara de Recurso é de cinco anos. Este 
mandato é renovável. Os membros da 
Câmara de Recurso serão independentes 
na tomada de decisões. Não aceitarão 
quaisquer instruções. Não podem exercer 
nenhuma outra função na Autoridade, no 
seu Conselho de Administração ou no seu 
Conselho de Reguladores. Um membro da 
Câmara de Recurso não pode ser demitido 
das suas funções durante o mandato, 
excepto se tiver cometido uma falta grave 
e o Conselho de Administração, após 
consulta do Conselho de Reguladores, 
tomar uma decisão nesse sentido.
4. Os membros da Câmara de Recurso 
não podem participar num procedimento 
de recurso caso nele tenham qualquer 
interesse pessoal, caso tenham estado 
anteriormente envolvidos no processo na 
qualidade de representantes de uma das 
partes ou caso tenham participado na 
decisão que é objecto de recurso.
Se, por uma das razões referidas no 
primeiro parágrafo ou por qualquer outra 
razão, um membro da Câmara de Recurso 
considerar que um outro membro não 
deve participar num processo de recurso, 
informará desse facto a Câmara de 
Recurso. Um membro da Câmara de 
Recurso pode ser recusado por qualquer 
das partes no processo de recurso por 
uma das razões referidas no primeiro 
parágrafo ou se for suspeito de 
parcialidade. Uma recusa não pode ser 
fundamentada na nacionalidade dos 
membros nem é admissível se a parte em 
causa no processo de recurso, tendo já 
conhecimento do motivo de recusa, tiver 
tomado medidas processuais.
5. A Câmara de Recurso decidirá das 
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medidas a tomar nas situações previstas 
no n.º 4 sem a participação do membro 
em causa. Para a adopção dessa decisão, 
o membro em causa será substituído na 
Câmara de Recurso pelo seu suplente, 
excepto se o suplente se encontrar em 
situação similar. Nesse caso, o presidente 
designará um substituto de entre os 
suplentes disponíveis.

Justificação

A Autoridade não deve ter competências em matéria de direitos de utilização de números, o 
que torna supérflua uma Câmara de Recurso.

Alteração 64

Proposta de regulamento
Artigo 34

Texto da Comissão Alteração

Artigo 34.º Suprimido
Recursos

1. A Câmara de Recurso é competente 
para deliberar sobre os recursos de 
decisões ou medidas tomadas pela 
Autoridade nos domínios abrangidos pelo 
n.º 1 do artigo 8.º.
2. As decisões da Câmara de Recurso 
serão adoptadas por maioria qualificada 
de, pelo menos, quatro dos seus seis 
membros. A Câmara de Recurso será 
convocada sempre que necessário.
3. Os recursos interpostos nos termos do 
n.º 1 não têm efeito suspensivo. A Câmara 
de Recurso pode, no entanto, se 
considerar que as circunstâncias o 
exigem, suspender a aplicação da decisão 
que é objecto de recurso. 
4. O recurso, juntamente com a respectiva 
fundamentação, deve ser apresentado por 
escrito à Autoridade no prazo de dois 
meses a contar da data de notificação da 
decisão ou medida à empresa em causa 
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ou, na ausência de notificação, da data 
em que a Autoridade tornou pública a sua 
medida ou decisão. A Câmara de Recurso 
decidirá sobre o recurso no prazo de dois 
meses a contar da apresentação do 
mesmo.
5. Se o recurso for admissível, a Câmara 
de Recurso verificará se é bem
fundamentado. Convidará as partes no 
processo de recurso, tantas vezes quantas 
forem necessárias, a apresentar, em 
prazos especificados, as suas observações 
sobre as notificações que lhes tiver 
enviado ou sobre as comunicações das 
outras partes no processo de recurso. As 
partes no processo de recurso podem 
prestar declarações oralmente.
6. A Câmara de Recurso pode, nos termos 
do presente artigo, exercer qualquer 
competência atribuída à Autoridade ou 
remeter o processo para o órgão 
competente da Autoridade. Este órgão 
fica vinculado à decisão da Câmara de 
Recurso.
7. A Câmara de Recurso adoptará o seu 
regulamento interno.

Justificação

A Autoridade não deve ter competências em matéria de direitos de utilização de números, o 
que torna supérflua uma Câmara de Recurso.

Alteração 65

Proposta de regulamento
Artigo 35

Texto da Comissão Alteração

Artigo 35.º Suprimido
Recursos para o Tribunal de Primeira 
Instância e para o Tribunal de Justiça

1. Pode ser interposto recurso junto do 
Tribunal de Primeira Instância ou do 
Tribunal de Justiça, em conformidade 
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com o artigo 230.º do Tratado, contra 
uma decisão da Câmara de Recurso ou, 
nos casos em que a Câmara não tiver
competência para se pronunciar, da 
Autoridade.
2. Caso a Autoridade não tome uma 
decisão, pode ser instaurado um processo 
por omissão no Tribunal de Primeira 
Instância ou no Tribunal de Justiça, em 
conformidade com o artigo 232.º do 
Tratado.
3. A Autoridade é obrigada a tomar as 
medidas necessárias à execução do 
acórdão do Tribunal de Primeira 
Instância ou do Tribunal de Justiça.

Justificação

Se as alterações pertinentes forem aprovadas, os direitos de utilização de números não farão 
parte das atribuições da Autoridade, o que torna supérflua uma Câmara de Recurso. Se as 
alterações não forem aprovadas, os procedimentos previstos neste artigo devem ser 
mantidos.

Alteração 66

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) uma parte das taxas de utilização pagas 
pelos requerentes, em conformidade com 
o disposto no artigo 17.°;

Suprimido

Justificação

A Autoridade não deve estar habilitada a cobrar taxas de utilização. Pode ser necessário 
suprimir a alínea a), salvo se forem criados outros serviços pelos quais sejam cobrados 
encargos.
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Alteração 67

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As despesas da Autoridade abrangem as 
despesas de pessoal, administrativas, de 
infra-estruturas e de funcionamento.

2. As despesas da Autoridade abrangem as 
despesas de pessoal, administrativas, de 
infra-estruturas e de funcionamento 
incluindo as despesas relativas à criação 
de um secretariado independente.

Justificação

A Autoridade deve ser dotada de um secretariado que cubra todas as necessidades 
administrativas inerentes ao seu funcionamento.

Alteração 68

Proposta de regulamento
Artigo 37 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O Director elaborará anualmente, até 15 
de Fevereiro, um anteprojecto de 
orçamento, que abrangerá as despesas de 
funcionamento e o programa de trabalho 
previsto para o exercício seguinte, e 
enviá-lo-á ao Conselho de Administração, 
juntamente com o quadro dos efectivos 
previstos. O Conselho de Administração
estabelecerá anualmente, com base no 
projecto elaborado pelo Director, o mapa 
previsional das receitas e despesas da 
Autoridade para o exercício seguinte. Esse 
mapa previsional, que incluirá um projecto 
de quadro do pessoal, será transmitido pelo 
Conselho de Administração à Comissão 
até 31 de Março. Antes da adopção do 
mapa previsional, o projecto elaborado 
pelo Director será transmitido ao 
Conselho de Reguladores, que pode emitir 
um parecer sobre o mesmo.

1. O Director elaborará anualmente, até 15 
de Fevereiro, um anteprojecto de 
orçamento, que abrangerá as despesas de 
funcionamento e o programa de trabalho 
previsto para o exercício seguinte, e enviá-
lo-á ao Conselho de Reguladores, 
juntamente com o quadro dos efectivos 
previstos. O Conselho de Reguladores 
estabelecerá anualmente, com base no 
projecto elaborado pelo Director, o mapa 
previsional das receitas e despesas da 
Autoridade para o exercício seguinte. Esse 
mapa previsional, que incluirá um projecto 
de quadro do pessoal, será transmitido pelo 
Conselho de Reguladores à Comissão até 
31 de Março. 
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Justificação

O Conselho de Reguladores deve dispor de poderes orçamentais acrescidos, a fim de garantir 
uma independência efectiva em relação à Comissão.

Alteração 69

Proposta de regulamento
Artigo 37 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. O orçamento da Autoridade será 
estabelecido pelo Conselho de 
Administração. Após a aprovação do 
orçamento geral das Comunidades 
Europeias, o orçamento da Autoridade será 
considerado definitivo. Se for caso disso, o 
orçamento será adaptado em conformidade.

5. O orçamento da Autoridade será 
estabelecido pelo Conselho de 
Reguladores. Após a aprovação do 
orçamento geral das Comunidades 
Europeias e da contribuição de dois terços
dos Estados-Membros, o orçamento da 
Autoridade será considerado definitivo. Se 
for caso disso, o orçamento será adaptado 
em conformidade.

Justificação

O Conselho de Reguladores deve dispor de poderes orçamentais acrescidos, a fim de garantir 
uma independência efectiva em relação à Comissão. Uma vez que o orçamento para a 
Autoridade resulta de 1/3 do orçamento comunitário e de 2/3 provenientes das entidades 
reguladoras nacionais, há que ter em conta a respectiva planificação na elaboração dos 
planos orçamentais anuais.

Alteração 70

Proposta de regulamento
Artigo 37 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. O Conselho de Administração notificará 
sem demora a autoridade orçamental da 
sua intenção de executar qualquer projecto 
que possa ter implicações financeiras 
significativas na sua disponibilidade 
orçamental, em especial projectos 
imobiliários, como o arrendamento ou a 
aquisição de imóveis. Do facto informará a 
Comissão. Sempre que um ramo da 
autoridade orçamental tencione emitir um 

6. O Conselho de Reguladores notificará 
sem demora a autoridade orçamental da 
sua intenção de executar qualquer projecto 
que possa ter implicações financeiras 
significativas na sua disponibilidade 
orçamental, em especial projectos 
imobiliários, como o arrendamento ou a 
aquisição de imóveis. Do facto informará a 
Comissão. Sempre que um ramo da 
autoridade orçamental tencione emitir um 
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parecer, deve notificar a Autoridade, no 
prazo de duas semanas após a recepção da 
informação sobre o projecto imobiliário, da 
sua intenção de emitir um parecer. Na 
ausência de resposta, a Autoridade pode 
proceder à operação projectada.

parecer, deve notificar a Autoridade, no 
prazo de duas semanas após a recepção da 
informação sobre o projecto imobiliário, da 
sua intenção de emitir um parecer. Na 
ausência de resposta, a Autoridade pode 
proceder à operação projectada.

Justificação

O Conselho de Reguladores deve dispor de poderes orçamentais acrescidos, a fim de garantir 
uma independência efectiva em relação à Comissão.

Alteração 71

Proposta de regulamento
Artigo 38 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Após a recepção das observações 
formuladas pelo Tribunal de Contas sobre 
as contas provisórias da Autoridade, em 
conformidade com o artigo 129.º do 
Regulamento (CE, Euratom) n.º 1605/2002 
do Conselho, o Director, agindo por sua 
responsabilidade, estabelecerá as contas 
definitivas da Autoridade e submetê-las-á à 
apreciação do Conselho de Administração.

4. Após a recepção das observações 
formuladas pelo Tribunal de Contas sobre 
as contas provisórias da Autoridade, em 
conformidade com o artigo 129.º do 
Regulamento (CE, Euratom) n.º 1605/2002 
do Conselho, o Director, agindo por sua 
responsabilidade, estabelecerá as contas 
definitivas da Autoridade e submetê-las-á à 
apreciação do Conselho de Reguladores.

Justificação

O Conselho de Reguladores deve exercer competências orçamentais acrescidas, a fim de 
garantir uma independência efectiva em relação à Comissão.

Alteração 72

Proposta de regulamento
Artigo 38 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. O Conselho de Administração emitirá 
um parecer sobre as contas definitivas da 
Autoridade.

5. O Conselho de Reguladores emitirá um 
parecer sobre as contas definitivas da 
Autoridade.
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Justificação

O Conselho de Reguladores deve dispor de poderes orçamentais acrescidos e em matéria de 
apreciação, a fim de reforçar a sua independência em relação à Comissão.

Alteração 73

Proposta de regulamento
Artigo 38 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Até ao dia 1 de Julho seguinte ao 
exercício encerrado, o Director transmitirá 
essas contas definitivas, acompanhadas do 
parecer do Conselho de Administração, ao 
Parlamento Europeu, ao Conselho, à 
Comissão e ao Tribunal de Contas.

6. Até ao dia 1 de Julho seguinte ao 
exercício encerrado, o Director transmitirá 
essas contas definitivas, acompanhadas do 
parecer do Conselho de Reguladores, ao 
Parlamento Europeu, ao Conselho, à 
Comissão e ao Tribunal de Contas.

Justificação

O Conselho de Reguladores deve dispor de poderes orçamentais acrescidos e em matéria de 
apreciação, a fim de reforçar a sua independência em relação à Comissão.

Alteração 74

Proposta de regulamento
Artigo 38 – n.º 8

Texto da Comissão Alteração

8. Até 15 de Outubro, o Director enviará ao 
Tribunal de Contas uma resposta às 
observações deste. Enviará também essa 
resposta ao Conselho de Administração, 
ao Parlamento Europeu e à Comissão.

8. Até 15 de Outubro, o Director enviará ao 
Tribunal de Contas uma resposta às 
observações deste. Enviará também essa 
resposta ao Conselho de Reguladores, ao 
Parlamento Europeu e à Comissão.

Justificação

O Conselho de Reguladores deve dispor de poderes orçamentais acrescidos e em matéria de 
apreciação, a fim de reforçar a sua independência em relação à Comissão.
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Alteração 75

Proposta de regulamento
Artigo 39

Texto da Comissão Alteração

As regras financeiras aplicáveis à 
Autoridade serão estabelecidas pelo 
Conselho de Administração após consulta 
da Comissão. Essas regras poderão divergir 
do Regulamento (CE, Euratom) n.º 
2343/2002 da Comissão se as exigências 
específicas do funcionamento da 
Autoridade a isso obrigarem e apenas com 
o acordo prévio da Comissão.

As regras financeiras aplicáveis à 
Autoridade serão estabelecidas pelo 
Conselho de Reguladores após consulta da 
Comissão. Essas regras poderão divergir 
do Regulamento (CE, Euratom) n.º 
2343/2002 da Comissão se as exigências 
específicas do funcionamento da 
Autoridade a isso obrigarem e apenas com 
o acordo prévio da Comissão.

Justificação

O Director e o Conselho de Reguladores devem dispor de poderes acrescidos no que se refere 
à regulamentação financeira aplicável à Autoridade, a fim de reforçar a sua independência 
em relação à Comissão.

Alteração 76

Proposta de regulamento
Artigo 41 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. A confidencialidade das informações 
prestadas nos termos do presente artigo
será garantida, sempre que necessário. É 
aplicável o disposto no artigo 46.°.

Justificação

A confidencialidade das informações deve ser garantida.

Alteração 77

Proposta de regulamento
Artigo 44

Texto da Comissão Alteração

O pessoal da Autoridade, incluindo o O pessoal da Autoridade, incluindo o 
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Director, o Responsável Principal pela 
Segurança das Redes e os funcionários 
temporariamente destacados pelos Estados-
Membros, deve fazer uma declaração de 
compromisso e uma declaração de 
interesses, indicando quaisquer interesses, 
directos ou indirectos, que possam ser 
considerados prejudiciais para a sua 
independência. A declaração deve ser feita 
por escrito.

Director e os funcionários temporariamente 
destacados pelos Estados-Membros, deve 
fazer uma declaração de compromisso e 
uma declaração de interesses, indicando 
quaisquer interesses, directos ou indirectos, 
que possam ser considerados prejudiciais 
para a sua independência. A declaração 
deve ser feita por escrito.

Justificação

As questões relativas à segurança já são geridas, de forma eficaz, pela Agência Europeia 
para a Segurança das Redes e da Informação (ENISA) e o cargo de Responsável Principal 
pela Segurança das Redes deve ser suprimido.

Alteração 78

Proposta de regulamento
Artigo 46 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os membros dos órgãos da Autoridade, 
o Director, os peritos externos e os 
membros do pessoal da Autoridade, 
incluindo os funcionários temporariamente 
destacados pelos Estados-Membros, estão 
sujeitos à obrigação de confidencialidade 
nos termos do artigo 287.° do Tratado, 
mesmo após a cessação das suas funções.

2. Os membros do Conselho de 
Reguladores, o Director, os peritos 
externos e os membros do pessoal da 
Autoridade, incluindo os funcionários 
temporariamente destacados pelos Estados-
Membros, estão sujeitos à obrigação de 
confidencialidade nos termos do artigo 
287.° do Tratado, mesmo após a cessação 
das suas funções.

Justificação

A participação do Conselho de Administração deve ser suprimida.

Alteração 79

Proposta de regulamento
Artigo 47 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O Conselho de Administração aprovará 2. O Conselho de Reguladores aprovará as 
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as regras de execução do Regulamento 
(CE) n.º 1049/2001 no prazo de seis meses 
a contar da data de início efectivo das 
actividades da Autoridade.

regras de execução do Regulamento (CE) 
n.º 1049/2001 no prazo de seis meses a 
contar da data de início efectivo das 
actividades da Autoridade.

Justificação

A participação do Conselho de Administração deve ser suprimida.

Alteração 80

Proposta de regulamento
Artigo 49 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O Conselho de Administração adoptará, 
com o acordo da Comissão, as medidas de 
execução necessárias em conformidade 
com as disposições previstas no artigo 
110.º do Estatuto dos Funcionários das 
Comunidades Europeias.

2. O Conselho de Reguladores adoptará, 
com o acordo da Comissão, as medidas de 
execução necessárias em conformidade 
com as disposições previstas no artigo 
110.º do Estatuto dos Funcionários das 
Comunidades Europeias.

Justificação

A participação do Conselho de Administração deve ser suprimida.

Alteração 81

Proposta de regulamento
Artigo 49 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. O Conselho de Administração poderá 
adoptar disposições para permitir que 
peritos nacionais dos Estados-Membros 
trabalhem na Autoridade em regime de 
destacamento.

4. O Conselho de Reguladores poderá 
adoptar disposições para permitir que 
peritos nacionais dos Estados-Membros 
trabalhem na Autoridade em regime de 
destacamento.

Justificação

A participação do Conselho de Administração deve ser suprimida.
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Alteração 82

Proposta de regulamento
Artigo 55

Texto da Comissão Alteração

No prazo de cinco anos após o início 
efectivo das actividades da Autoridade e, 
em seguida, de cinco em cinco anos, a 
Comissão publicará um relatório geral 
sobre a experiência adquirida com essas 
actividades e com os procedimentos 
estabelecidos no presente regulamento. A 
avaliação incidirá nos resultados 
alcançados pela Autoridade e nos seus 
métodos de trabalho, em relação ao 
objectivo, mandato e funções definidos no 
presente regulamento e nos seus programas 
de trabalho anuais. A avaliação terá em 
conta os pontos de vista das partes 
interessadas, tanto a nível comunitário 
como nacional. O relatório e quaisquer 
propostas que o acompanhem serão 
transmitidos ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho.

No prazo de três anos após o início 
efectivo das actividades da Autoridade, a 
Comissão publicará um relatório geral 
sobre a experiência adquirida com essas 
actividades e com os procedimentos 
estabelecidos no presente regulamento. A 
avaliação incidirá nos resultados 
alcançados pela Autoridade e nos seus 
métodos de trabalho, em relação ao 
objectivo, mandato e funções definidos no 
presente regulamento e nos seus programas
de trabalho anuais. A avaliação terá em 
conta os pontos de vista das partes 
interessadas, tanto a nível comunitário 
como nacional. O relatório e quaisquer 
propostas que o acompanhem serão 
transmitidos ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho.

O presente regulamento caduca cinco 
anos após a sua entrada em vigor, a não 
ser que a Comissão sugira a sua 
prorrogação por mais cinco na pendência 
de uma revisão, com base na avaliação 
referida no primeiro parágrafo e nos 
progressos alcançados na de um mercado 
único das comunicações electrónicas.

Justificação

Este domínio tecnológico regista uma rápida evolução e é conveniente que seja avaliado mais 
de uma vez em cada mandato. Por outro lado, os desenvolvimentos em matéria das 
competências da ENISA e do seu mandato alargado devem ser tidos em conta, caso haja que 
proceder ao ajustamento de uma nova avaliação da regulamentação reguladora para as 
questões em matéria de segurança. Caso as medidas tomadas não conduzam à criação de um 
mercado único das comunicações electrónicas, os Reguladores europeus deverão poder 
continuar a fazer o seu trabalho.
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Alteração 83

Proposta de regulamento
Artigo 56

Texto da Comissão Alteração

1. A Autoridade assumirá, em 14 de 
Março de 2011, a responsabilidade por 
todas as actividades empreendidas pela 
Agência Europeia para a Segurança das 
Redes e da Informação antes dessa data e 
que estejam abrangidas pelo âmbito do 
presente regulamento.

Suprimido

2. A posse de quaisquer bens móveis pela 
Agência Europeia para a Segurança das 
Redes e da Informação à data referida no 
n.º 1 é transferida para a Autoridade com 
efeitos a partir dessa data.

Justificação

As questões relativas à segurança já são geridas, de forma eficaz, pela Agência Europeia 
para a Segurança das Redes e da Informação (ENISA) e não devem fazer parte das 
atribuições da Autoridade.
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