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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

A fim de promover o desenvolvimento de um mercado interno das telecomunicações eficiente 
na UE, a Comissão propõe uma nova Autoridade independente que trabalhe em estreita 
cooperação com as autoridades reguladoras nacionais (ARN) e a Comissão. A nova 
Autoridade, responsável pela prestação de contas perante o Parlamento Europeu, incluirá um 
Conselho de Reguladores que integra os presidentes das autoridades reguladoras nacionais de 
todos os Estados-Membros da UE. 

A nova Autoridade prestará aconselhamento à Comissão, melhorará a coerência na aplicação 
das normas comunitárias e funcionará como centro de competências especializadas para as 
redes de comunicações electrónicas e os serviços a nível da UE. A nova Autoridade deverá 
também assumir as funções da Agência Europeia para a Segurança das Redes e da Informação 
(ENISA), ultrapassando assim muitos dos problemas identificados no funcionamento desta 
última.

A proposta prevê, no n.º 10 do artigo 38.°, a concessão de quitação pelo Parlamento Europeu.   

ALTERAÇÕES

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

Alteração 1

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

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

Justificação

Não é necessário criar uma nova agência, mas, em vez disso, 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 contra Parlamento Europeu e Conselho, estipula que o artigo 95.º pode 
servir de base para a criação de um organismo comunitário. Isto permite conferir maiores 
poderes ao ERG, dando-lhe personalidade jurídica e, consequentemente, autonomia.

Alteração 2

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 
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.

(24) Uma ENISA com mandato 
prolongado deverá funcionar como centro 
de competências especializadas a nível 
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 
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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 
actuais funções, a Rede Europeia e a segurança da informação não poderão ser controladas 
e geridas correctamente. Além disso, está actualmente a ser levada a cabo uma segunda 
avaliação da ENISA. Por conseguinte, antes de adoptar uma decisão definitiva sobre o futuro 
da ENISA será necessário aguardar os resultados dessa avaliação.

Alteração 3

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 nova agência, mas, em vez disso, 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 contra Parlamento Europeu e Conselho, estipula que o artigo 95.º pode 
servir de base para a criação de um organismo comunitário. Isto permite conferir maiores 
poderes ao ERG, dando-lhe personalidade jurídica e, consequentemente, autonomia.

Alteração 4

Proposta de regulamento
Artigo 38 – n.° 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. O Director elaborará um relatório 
anual de actividades da Autoridade, 
conjuntamente com uma declaração de 
fiabilidade. Esses documentos serão 
tornados públicos.
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Justificação

Segundo as regras em vigor, cabe a cada director de agência decidir elaborar ou não um 
relatório de actividades e uma declaração de fiabilidade. Alguns fazem-no, outros não. Por 
razões de coerência, seria preferível que todos os directores o fizessem.

Alteração 5

Proposta de regulamento
Artigo 38-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 38.°-A
Sistemas de controlo interno

O Auditor Interno da Comissão será 
responsável pela auditoria dos sistemas de 
controlo interno da Autoridade.

Justificação

Clarificar a situação quanto à responsabilidade pela auditoria.

Alteração 6

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 Administração após consulta 
da Comissão. Essas regras apenas poderão 
divergir do Regulamento (CE, Euratom) n.º 
2343/2002 da Comissão se as exigências 
específicas do funcionamento da 
Autoridade a isso obrigarem e com o 
consentimento prévio da Comissão.

Justificação

Harmonizar a terminologia com a das recentes propostas sobre empresas comuns.
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