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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

A Comissão do Mercado Interno e da Protecção dos Consumidores apoia a instituição de uma 
organização mais leve e eficiente, inserida no sistema jurídico europeu.

Uma nova designação, Organismo dos Reguladores Europeus em Telecom (BERT), indicaria 
uma ligeira mudança na natureza da organização e reflectiria o facto de o BERT ser 
constituído pelos representantes das autoridades reguladoras nacionais (ARN). A nova 
entidade não possuiria os poderes de uma autoridade, mas continuaria a estar inserida no 
sistema jurídico europeu.

Reforço da natureza descentralizada do regulamento
Através da reformulação do texto do regulamento, pretende-se criar uma estrutura que não 
contradiga o objectivo a longo prazo de substituir uma regulamentação ex-ante pela legislação 
relativa à concorrência, e que garanta que a regulamentação das comunicações electrónicas na 
Europa seja confiada a um sistema descentralizado de reguladores independentes, no qual as 
ARN desempenham um papel determinante.

O órgão decisório mais elevado do BERT seria o Conselho de Reguladores, constituído pelas 
ARN e presidido por um dos seus membros nomeado pelo Conselho de Reguladores para um 
mandato de um ano. O Conselho de Reguladores toma todas as decisões relacionadas com as 
funções do BERT, deliberando por maioria qualificada (dois terços). Não é criado nenhum 
Conselho de Administração como se prevê na proposta da Comissão.

Melhoria das regras de governação para garantir um processo decisório regulador 
eficiente e oportuno
Seria criado um Conselho Executivo constituído por um máximo de cinco membros (i.e., um 
presidente para o ano em curso, dois presidentes do ano anterior e do ano seguinte como vice-
presidentes e dois outros membros nomeados pelo Conselho de Reguladores). O Conselho 
Executivo é responsável pela gestão estratégica do BERT e dá orientações e instruções ao 
Director Executivo no exercício das suas funções.

O Director Executivo é responsável pela gestão corrente do BERT e cumpre as instruções do 
Conselho Executivo. O Director Executivo será nomeado pelo Conselho de Reguladores para 
um mandato de três anos (renovável uma vez).

O gabinete do BERT trabalhará sob a direcção do Director Executivo. Para as questões 
relacionadas com a regulamentação, seria composto por 15 peritos destacados pelos 
reguladores nacionais e por 15 funcionários comunitários. O número total de efectivos não 
seria superior a 40. Este número representa um decréscimo considerável em comparação com 
o número de efectivos proposto para a AEMCE (Autoridade Europeia para o Mercado das 
Comunicações Electrónicas).

Para usufruir dos conhecimentos especializados das ARN, o BERT criaria grupos de trabalho 
responsáveis por tópicos regulamentares chave relacionados com o seu trabalho, no âmbito 
dos quais os representantes da ARN trabalhariam com os representantes do BERT.

Responsabilidades focalizadas para reforçar acções reguladoras consistentes
O BERT encarregar-se-ia de cinco áreas-chave:

Contribuir para a coerência da aplicação das medidas correctivas nos Estados-
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Membros através de um papel acrescido no procedimento do artigo 7.º;

Adoptar posições reguladoras comuns que teriam de ser tidas na melhor conta 
pelos reguladores nacionais;

Emitir pareceres destinados à Comissão sobre as análises dos mercados 
transnacionais;

Aconselhar sobre questões políticas do espectro de interesse pan-europeu 
(incluindo o SRPG (Grupo para a Política do Espectro de 
Radiofrequências)/RSC (Comité do Espectro de Radiofrequências));

Coordenação e cooperação internacional.

Para além disso, o BERT desempenharia funções específicas administrativas, de registo e de 
acompanhamento relacionadas com matérias pan-europeias (tal como previsto para a 
AEMCE), nomeadamente funções que contribuam para aumentar o nível de consciencialização 
dos consumidores, desde que tais funções não interfiram com as regras da delegação aplicáveis 
à Comissão, e com excepção das que estão relacionadas com questões de segurança das redes.

O orçamento do BERT seria financiado pelo Orçamento da EU. Seria criado um Comité 
Orçamental constituído por representantes do Parlamento, da Conselho e da Comissão para 
aprovar o orçamento.  A utilização dos fundos comunitários dependeria da aprovação e 
controlo do Parlamento e do Conselho e a sua execução estaria sujeita à concessão de quitação 
por parte do Parlamento.

O programa de trabalho anual do BERT seria finalizado após consulta da Comissão, e seria 
apresentado ao Parlamento e ao Conselho.

Um relatório anual seria apresentado à Comissão, ao Conselho e ao Parlamento.

Uma vez por ano, o presidente seria convidado a participar numa audição perante a comissão 
competente do Parlamento e o Conselho, a fim de responder a perguntas sobre o desempenho 
do BERT.

ALTERAÇÕES

A Comissão do Mercado Interno e da Protecção dos Consumidores 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 1

Texto da Comissão Alteração
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(1) A Directiva 2002/21/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 7 de Março de 
2002, relativa a um quadro regulamentar 
comum para as redes e serviços de 
comunicações electrónicas (Directiva-
Quadro), a Directiva 2002/19/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 7 
de Março de 2002, relativa ao acesso e 
interligação de redes de comunicações 
electrónicas e recursos conexos (Directiva 
Acesso), a Directiva 2002/20/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 7 
de Março de 2002, relativa à autorização 
de redes e serviços de comunicações 
electrónicas (Directiva Autorização), a 
Directiva 2002/22/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 7 de Março de 
2002, relativa ao serviço universal e aos 
direitos dos utilizadores em matéria de 
redes e serviços de comunicações 
electrónicas (Directiva Serviço Universal) e 
a Directiva 2002/58/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 12 de Julho de 
2002, relativa ao tratamento de dados 
pessoais e à protecção da privacidade no 
sector das comunicações electrónicas 
(Directiva Privacidade e Comunicações 
Electrónicas) (a seguir designadas 
conjuntamente «a Directiva-Quadro e as 
directivas específicas») têm em vista criar 
um mercado interno das comunicações 
electrónicas na Comunidade, garantindo ao 
mesmo tempo um elevado nível de 
investimento, inovação e protecção dos 
consumidores através do reforço da 
concorrência.

(1) A Directiva 2002/21/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 7 de Março de 
2002, relativa a um quadro regulamentar 
comum para as redes e serviços de 
comunicações electrónicas (Directiva-
Quadro), a Directiva 2002/19/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 7 
de Março de 2002, relativa ao acesso e 
interligação de redes de comunicações 
electrónicas e recursos conexos (Directiva 
Acesso), a Directiva 2002/20/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 7 
de Março de 2002, relativa à autorização 
de redes e serviços de comunicações 
electrónicas (Directiva Autorização), a 
Directiva 2002/22/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 7 de Março de 
2002, relativa ao serviço universal e aos 
direitos dos utilizadores em matéria de 
redes e serviços de comunicações 
electrónicas (Directiva Serviço Universal) e 
a Directiva 2002/58/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 12 de Julho de 
2002, relativa ao tratamento de dados 
pessoais e à protecção da privacidade no 
sector das comunicações electrónicas 
(Directiva Privacidade e Comunicações 
Electrónicas) (a seguir designadas 
conjuntamente "a Directiva-Quadro e as 
directivas específicas"), bem como a 
resolução do Parlamento Europeu sobre a 
confiança dos consumidores no ambiente 
digital1, têm em vista criar um mercado 
interno das comunicações electrónicas na 
Comunidade, garantindo ao mesmo tempo 
um elevado nível de investimento, inovação 
e protecção dos consumidores através do 
reforço da concorrência.

___________
1 Textos Aprovados, P6_TA(2007)0287.

Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 22-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(22-A) Os serviços de telecomunicações 
globais constituem um caso particular em 
que poderá ser necessário harmonizar as 
condições de autorização. Reconhece-se 
geralmente que estes serviços, que 
consistem em serviços de dados e de voz 
geridos para empresas multinacionais 
localizadas em diferentes países e, 
frequentemente, em continentes 
diferentes são intrinsecamente 
transfronteiriços e, na Europa, pan-
europeus. A Autoridade deveria 
desenvolver uma abordagem reguladora 
comum, para que os benefícios 
económicos de serviços integrados e sem 
descontinuidade beneficiem todas as 
regiões da Europa.

Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 23

Texto da Comissão Alteração

(23) A Autoridade deverá, em particular, 
avaliar a necessidade de um procedimento 
de selecção único a nível comunitário 
para os direitos de utilização sujeitos a 
condições harmonizadas, aconselhar a 
Comissão sobre os termos e critérios a 
aplicar nesse procedimento de selecção e 
receber e avaliar os pedidos de direitos de 
utilização apresentados pelas empresas. A 
Autoridade deverá também ter como 
função aconselhar a Comissão no que 
respeita à retirada desses direitos de 
utilização, se for caso disso.

Suprimido

Justificação

Adaptação a outras alterações.
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Alteração 4

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. 

Suprimido

Justificação

Adaptação a outras alterações.

Alteração 5

Proposta de regulamento
Considerando 25

Texto da Comissão Alteração
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(25) Poderão ser impostos encargos 
administrativos aos fornecedores de 
comunicações electrónicas pela gestão do 
sistema de autorizações e pela concessão 
de direitos de utilização. Para além dos 
encargos administrativos, podem ser 
cobradas taxas pela utilização de 
frequências e números. No intuito de 
reduzir o fardo administrativo para as 
empresas, no caso de um procedimento de 
selecção comum a Autoridade deverá 
cobrar e redistribuir pelos Estados-
Membros os encargos administrativos e as 
taxas de utilização. 

Suprimido 

Justificação

Adaptação a outras alterações.

Alteração 6

Proposta de regulamento
Considerando 27

Texto da Comissão Alteração

(27) A Autoridade deverá contribuir para o 
desenvolvimento das melhores práticas de 
regulação e para a coerência na aplicação 
da regulamentação no sector das 
comunicações electrónicas, promovendo a 
troca de informações entre as autoridades 
nacionais e disponibilizando as informações 
adequadas ao público de um modo 
facilmente acessível. A Autoridade deverá 
ter a possibilidade de se pronunciar sobre 
matérias económicas e técnicas e de aceder 
às informações mais actualizadas 
disponíveis, para poder responder aos 
desafios económicos e técnicos colocados 
pelo desenvolvimento da sociedade da 
informação, por exemplo em domínios 
como a segurança das redes e da 
informação e os dispositivos de 
identificação por radiofrequências. 

(27) A Autoridade deverá contribuir para o 
desenvolvimento das melhores práticas de 
regulação e para a coerência na aplicação 
da regulamentação no sector das 
comunicações electrónicas, promovendo a 
troca de informações entre as autoridades 
nacionais e disponibilizando as informações 
adequadas ao público de um modo 
facilmente acessível. A Autoridade deverá 
ter a possibilidade de se pronunciar sobre 
matérias económicas e técnicas e de aceder 
às informações mais actualizadas 
disponíveis, para poder responder aos 
desafios económicos e técnicos colocados 
pelo desenvolvimento da sociedade da 
informação. 

Justificação
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Adaptação a outras alterações.

Alteração 7

Proposta de regulamento
Considerando 28

Texto da Comissão Alteração

(28) Para poder desempenhar as funções 
que lhe são atribuídas pelo presente 
regulamento e para compreender melhor 
os desafios no domínio das comunicações 
electrónicas, incluindo os riscos actuais e 
emergentes no domínio da segurança das 
redes e da informação, a Autoridade 
deverá poder analisar os 
desenvolvimentos actuais e emergentes. 
Para o efeito, poderá recolher 
informações adequadas, nomeadamente a 
respeito das violações da segurança e da 
integridade que tenham tido um impacto 
significativo no funcionamento das redes 
ou dos serviços, fornecidas pelas 
autoridades reguladoras nacionais em 
cumprimento do n.º 3 do artigo 13.º-A da 
Directiva 2002/21/CE (Directiva-Quadro), 
assim como através de questionários.

Suprimido

Justificação

Adaptação a outras alterações.

Alteração 8

Proposta de regulamento
Considerando 36

Texto da Comissão Alteração
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(36) É necessário garantir que as partes 
afectadas por decisões da Autoridade 
possam reclamar a aplicação dos 
remédios necessários. Deverá ser 
instaurado um mecanismo adequado de 
recurso para que as decisões da 
Autoridade possam ser contestadas junto 
de uma Câmara de Recurso especializada, 
cujas decisões, por sua vez, deverão ser 
passíveis de recurso para o Tribunal de 
Justiça. 

Suprimido

Justificação

Adaptação a outras alterações.

Alteração 9

Proposta de regulamento
Considerando 38

Texto da Comissão Alteração

(38) Os procedimentos seguidos pela 
Autoridade deverão, por conseguinte, 
garantir o seu acesso a conhecimentos 
especializados e experiência no sector das 
comunicações electrónicas, em particular 
nos domínios de grande complexidade 
técnica e evolução rápida, como a 
segurança das redes e da informação. 

(38) Os procedimentos seguidos pela 
Autoridade deverão, por conseguinte, 
garantir o seu acesso a conhecimentos 
especializados e experiência no sector das 
comunicações electrónicas, em particular 
nos domínios de grande complexidade 
técnica e evolução rápida. 

Justificação

Adaptação a outras alterações.

Alteração 10

Proposta de regulamento
Considerando 39

Texto da Comissão Alteração
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(39) Para garantir que no exercício das 
funções da Autoridade relacionadas com 
a segurança das redes e da informação se 
possa contar com o grau necessário de 
especialização e experiência, deverá ser 
designado um Responsável Principal pela 
Segurança das Redes. Deverá ser criado 
um Grupo Permanente de Partes 
Interessadas para aconselhar o 
Responsável Principal pela Segurança 
das Redes, encorajar a partilha de 
experiências e melhores práticas nessas 
matérias e manter um diálogo regular 
com o sector privado, as organizações de 
consumidores e outras partes 
interessadas.

Suprimido

Justificação

Adaptação a outras alterações.

Alteração 11

Proposta de regulamento
Considerando 46

Texto da Comissão Alteração

(46) Deverá garantir-se a transição suave 
das actividades em curso da ENISA que 
se enquadrem no mandato da Autoridade. 

Suprimido

Justificação

Adaptação a outras alterações.

Alteração 12

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1

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

1. É instituído o Organismo dos 
Reguladores Europeus em 
Telecomunicações (BERT) (a Autoridade)
com as responsabilidades estabelecidas pelo 
presente regulamento.

Justificação

Deve dar-se uma nova designação à Autoridade, que reflicta a presença dos Reguladores 
neste organismo.

Alteração 13

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Autoridade agirá no âmbito da 
Directiva-Quadro e das directivas 
especificas 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 
especificas 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.

Justificação

Uma nova designação indica uma mudança nas funções nucleares. Devem eliminar-se as 
referências às funções relacionadas com a segurança das redes e da informação, uma vez 
que o BERT não assumiria essas funções.

Alteração 14

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração
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5. Os objectivos e as funções da 
Autoridade não prejudicarão as 
competências dos Estados-Membros no 
que respeita à segurança das redes e da 
informação que não se insiram no âmbito 
do Tratado CE, nomeadamente as 
abrangidas pelos títulos V e VI do 
Tratado da União Europeia. Em todo o 
caso, os objectivos e as funções da 
Autoridade não prejudicarão as actividades 
relativas à segurança pública e à defesa, 
nem as actividades do Estado nos domínios 
do direito penal e da segurança do Estado, 
incluindo o bem-estar económico do Estado 
quando as questões se relacionem com 
assuntos de segurança do Estado.

5. Os objectivos e as funções da Autoridade 
não prejudicarão as actividades relativas à 
segurança pública e à defesa, nem as 
actividades do Estado nos domínios do 
direito penal e da segurança do Estado, 
incluindo o bem-estar económico do Estado 
quando as questões se relacionem com 
assuntos de segurança do Estado. 

Justificação

Também no caso desta alteração, a nova designação indica uma mudança nas funções 
nucleares; devem eliminar-se as referências às funções relacionadas com a segurança das 
redes e da informação, uma vez que o BERT não assumiria essas funções.

Alteração 15

Proposta de regulamento
Artigo 3 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-A) desenvolverá posições comuns,
directrizes e boas práticas com vista à 
imposição de medidas correctivas 
reguladoras a nível nacional e 
acompanhará a sua aplicação nos 
Estados-Membros;

Justificação

Com a alteração proposta, pretende-se dar ênfase à função do BERT para aumentar a 
consistência das medidas correctivas através do fornecimento de orientações às ARN e do 
acompanhamento da sua aplicação.



AD\729497PT.doc 13/70 PE404.762v02-00

PT

Alteração 16

Proposta de regulamento
Artigo 3 – alínea c) 

Texto da Comissão Alteração

c) fornecerá aconselhamento aos 
intervenientes no mercado e às autoridades 
reguladoras nacionais em questões de 
regulação;

c) fornecerá aconselhamento aos 
intervenientes no mercado (incluindo os 
consumidores e as organizações de 
consumidores) e às autoridades 
reguladoras nacionais em questões de 
regulação;

Alteração 17

Proposta de regulamento
Artigo 3 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-A) troca de experiências e promoção da 
inovação no âmbito das comunicações 
electrónicas;

Justificação

Cumpre realçar o papel do BERT na promoção da inovação na Europa, uma vez que a 
inovação é também do interesse dos consumidores.

Alteração 18

Proposta de regulamento
Artigo 3 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração
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e) fornecerá aconselhamento e assistência 
à Comissão ou a qualquer organismo 
competente designado por um Estado-
Membro no que respeita a qualquer 
questão relativa à segurança das redes e 
da informação que se enquadre no 
mandato da Autoridade;

Suprimido

Justificação

Information and network security related tasks are removed, as BERT would not be merged 
with ENISA. ENISA has different priorities which require a different organizational and 
governance structure. BERT will be able to fulfil its duties most effectively if the 
independence of the NRAs is preserved. Mixing BERT with ENISA would inevitably lead to a 
deterioration of the independence of the NRAs, confusion of priorities and uncertainties in its 
operations. In addition, NRAs are not necessarily involved in information and network 
security related issues in the member states, making any community entity led by NRAs 
unable to address (or at least ineffective in addressing) such issues at the community level.

Alteração 19

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

JustificaçãoO BERT não pode tomar decisões relacionadas com números do EENT, uma vez 
que esse poder está reservado à Comissão. De igual modo, à luz do provavelmente reduzido 
número desses procedimentos, não se justifica nem é adequado entregar esta tarefa a uma 
agência.

Alteração 20

Proposta de regulamento
Artigo 3 – alínea g)

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

Suprimido

Justificação

O BERT fornecerá aconselhamento (tal como em qualquer outra questão, incluindo os 
procedimentos do artigo 7.º) à Comissão e também a outros organismos competentes com 
responsabilidades em matéria de radiofrequências, de modo a que estes possam cumprir 
essas responsabilidades mais eficazmente. O BERT não assumiria os procedimentos efectivos 
da Comissão (descritos com a expressão “prestar assistência”), uma vez que os mesmos estão 
reservados à Comissão e, à luz do provavelmente reduzido número desses procedimentos, não 
se justifica nem é adequado entregar esta tarefa a uma agência.

Alteração 21

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

O BERT não pode cobrar e redistribuir as taxas de utilização, uma vez que não iria assumir 
a tarefa de realizar os procedimentos de concessão de licenças propriamente ditos. Também 
neste caso, à luz do provavelmente reduzido número de procedimentos, não se justifica nem é 
adequado entregar esta tarefa a uma agência.

Alteração 22

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

Texto da Comissão Alteração

i-A) prestará aconselhamento e 
assistência aos intervenientes no mercado 
e às autoridades reguladoras nacionais no 
que respeita às questões de contrafacção e 
segurança.
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Justificação

Cumpre realçar o papel do BERT no incremento da segurança dos dados e no reforço das 
obrigações de respeito dos direitos de autor e direitos conexos.

Alteração 23

Proposta de regulamento
Artigo 3 – alínea i-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

i-B) assistirá os Estados-Membros e as 
autoridades reguladoras nacionais nos 
domínios que se prendam com a 
interoperabilidade dos sistemas de 
telecomunicações usados pelos serviços de 
emergência, em especial no contexto de 
emergências e catástrofes de grandes 
proporções, bem como com o 
estabelecimento do sistema de 
comunicação de avisos e alerta dos 
cidadãos, previsto no artigo 26.º-A da 
Directiva 2002/22/CE.

(Nota: A referência ao artigo 26.º-A da Directiva 2002/22/CE (Serviço Universal) remete 
para um eventual novo artigo, tal como se propõe na alteração 224 ao projecto de relatório 

Harbour.)

Alteração 24

Proposta de regulamento
Artigo 3 – alínea i-C) (nova)

Texto da Comissão Alteração

i-C) desenvolverá uma abordagem 
reguladora comum dos serviços pan-
europeus, como os serviços de 
telecomunicações globais, a fim de 
garantir a coerência entre as 
regulamentações nacionais.
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Alteração 25

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, a Autoridade 
emitirá pareceres dirigidos à Comissão e às 
autoridades reguladoras nacionais sobre 
todas as matérias relativas às comunicações 
electrónicas. A Autoridade também pode, 
por sua própria iniciativa, emitir 
pareceres dirigidos à Comissão ou às 
autoridades reguladoras nacionais sobre 
qualquer matéria relativa às 
comunicações electrónicas.

Justificação

Juntamente com outras alterações relacionadas com este artigo.

Alteração 26

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 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 ou medidas de 
aplicação técnicas a adoptar pela 
Comissão em conformidade com o artigo 
19.º da Directiva 2002/21/CE (Directiva-
Quadro). Neste contexto, a Autoridade 
também prestará assistência ao 
Parlamento Europeu relacionada com 
qualquer inquérito ou legislação que se 
insira no âmbito das suas funções.

Justificação
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Juntamente com outras alterações relacionadas com este artigo.

Alteração 27

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 
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);

Suprimido

Justificação

Juntamente com outras alterações relacionadas com este artigo.

Alteração 28

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

Texto da Comissão Alteração

e) análise de mercados nacionais 
específicos, em conformidade com o 
artigo 16.º da Directiva 2002/21/CE 
(Directiva-Quadro);

Suprimido

Justificação

Juntamente com outras alterações relacionadas com este artigo.

Alteração 29

Proposta de regulamento
Artigo 4, n.º 3, alínea h-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

h-A) a efectiva implementação de 
sistemas de telecomunicações 
interoperáveis para serviços de 
emergência, bem como de sistemas de 
comunicação de avisos e alerta dos 
cidadãos, previstos no artigo 26.º-A da 
Directiva 2002/22/CE;

Alteração 30

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

Justificação

Juntamente com outras alterações relacionadas com este artigo.

Alteração 31

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;
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iii) selecção das empresas às quais 
poderão ser atribuídos direitos individuais 
de utilização de frequências ou de 
números para serviços com potencial 
transfronteiras.

Justificação

Juntamente com outras alterações relacionadas com este artigo.

Alteração 32

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

Texto da Comissão Alteração

p-A) aconselhar o RSPG (Grupo para a 
Política do Espectro de Radiofrequências) 
e/ou o RSC (Comité do Espectro de 
Radiofrequências) ou outros organismos 
relevantes, se for caso disso, sobre 
matérias que sejam da responsabilidade 
da Autoridade, na medida em que essas 
matérias afectem a gestão do espectro ou 
sejam por ela afectadas.

Justificação

Juntamente com outras alterações relacionadas com este artigo.

Alteração 33

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

Texto da Comissão Alteração

i-A) condições harmonizadas de 
autorização de serviços pan-europeus, 
como os serviços de telecomunicações 
globais.

Alteração 34
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Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. A Comissão tomará na melhor conta 
os pareceres emitidos pela Autoridade e 
explicará publicamente o modo como 
tomou em consideração esses pareceres.

Justificação

The proposed changes in the article clarifie that the addressees of opinions provided by 
BERT would only be the Commission and the NRAs (unless provided otherwise in specific 
paragraphs in the Regulation). Obtaining the opinion of BERT is not optional but a 
requirement in cases when the Commission’s action may have an impact on the national 
markets. The right of BERT to act at its own initiative is made a general rule (rather than 
limited to specific matters, as proposed initially by the Commission in Article 15, which we 
propose to delete in its entirety). For avoidance of doubt, reference is made to a task of BERT 
to also contribute to technical implementing measures taken by the Commission. The 
openness of BERT towards the Parliament is demonstrated in added language. All those tasks 
are removed which BERT is not positioned to undertake, either due to danger of confusion of 
competencies (such as network and information security matters) or as the power of the 
Commission in relation to which the opinion should be provided is not supported by us. 
Added changes ensure that the Commission takes the utmost account of the opinions delivered 
by BERT.

Alteração 35

Proposta de regulamento
Artigo 5 – Título e n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Consulta da Autoridade sobre a definição e 
a análise dos mercados nacionais e sobre 

medidas correctivas (remédios)

Consulta da Autoridade sobre a definição e 
a análise dos mercados nacionais

1. A Comissão informará a Autoridade 
sempre que aja de acordo com os n.ºs 4 e 8
do artigo 7.º da Directiva 2002/21/CE 
(Directiva-Quadro).

1. A Comissão informará a Autoridade 
sempre que aja de acordo com o n.º 4 do 
artigo 7.º da Directiva 2002/21/CE 
(Directiva-Quadro).

Justificação

Juntamente com outras alterações relacionadas com este artigo.
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Alteração 36

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Autoridade emitirá um parecer para a 
Comissão sobre o projecto de medida em 
causa no prazo de quatro semanas após 
dele ter sido informada. O parecer incluirá 
uma análise detalhada e objectiva da 
possibilidade de o projecto constituir ou 
não um obstáculo ao mercado único e da 
sua compatibilidade com o direito 
comunitário, em particular com os 
objectivos enunciados no artigo 8.º da 
Directiva 2002/21/CE (Directiva-Quadro). 
Se for caso disso, a Autoridade indicará as 
alterações que deverão ser introduzidas ao 
projecto de medida para garantir que esses 
objectivos sejam realizados do modo mais 
eficaz.

2. A Comissão solicitará à Autoridade um 
parecer sobre o projecto de medida em 
causa no prazo de quatro semanas após 
dele ter sido informada. O parecer incluirá 
uma análise detalhada e objectiva da 
possibilidade de o projecto constituir ou 
não um obstáculo ao mercado único e da 
sua compatibilidade com o direito
comunitário, em particular com os 
objectivos enunciados no artigo 8.º da 
Directiva 2002/21/CE (Directiva-Quadro). 
Se for caso disso, a Comissão solicitará à
Autoridade que indique as alterações que 
deverão ser introduzidas ao projecto de 
medida para garantir que esses objectivos 
sejam realizados do modo mais eficaz.

Justificação

Juntamente com outras alterações relacionadas com este artigo.

Alteração 37

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Autoridade fornecerá à Comissão, a 
pedido desta, todas as informações 
disponíveis para executar as tarefas 
referidas no n.º 2.

3. A Comissão pode pedir à Autoridade 
que lhe forneça todas as informações 
disponíveis para executar as tarefas 
referidas no n.º 2.

Justificação

A referência às medidas correctivas foi eliminada desta disposição para que esta reflicta o 
nosso entendimento de que os poderes de veto da Comissão não devem abarcar as referidas 
medidas. No entanto, como se assinala mais acima a propósito do artigo 4.º, consideramos 
que há uma função a ser desempenhada pelo BERT que também teria de se reflectir em 
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alterações adequadas à Directiva-Quadro.

Alteração 38

Proposta de regulamento
Artigo 6

Texto da Comissão Alteração

Artigo 6.º Suprimido

Análise dos mercados nacionais pela 
Autoridade

1. Caso receba um pedido da Comissão 
nos termos do n.º 7 do artigo 16.º da 
Directiva 2002/21/CE (Directiva-Quadro) 
para analisar um mercado relevante e 
especifico num determinado Estado-
Membro, a Autoridade emitirá um 
parecer e fornecerá à Comissão as 
informações necessárias, incluindo os 
resultados da consulta pública e da 
análise do mercado. Se a Autoridade 
considerar que a concorrência nesse 
mercado não é efectiva, o seu parecer, 
após uma consulta pública, incluirá um 
projecto de medida que especifique a ou 
as empresas que considera deverem ser 
designadas como tendo poder de mercado 
significativo nesse mercado e as 
obrigações adequadas a impor.

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

3. A Autoridade fornecerá à Comissão, a 
pedido desta, todas as informações 
disponíveis para executar as tarefas 
referidas no n.º 1.

Justificação

Deve-se suprimir todo o artigo 6.º, uma vez que o BERT não tem condições para assumir a 
tarefa de efectuar uma análise do mercado por não possuir os conhecimentos locais 
relevantes que um procedimento eficaz exige.
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Alteração 39

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Caso a Comissão tenha identificado um 
mercado transnacional em conformidade 
com o n.º 4 do artigo 15.º da Directiva 
2002/21/CE (Directiva-Quadro), a 
Autoridade efectuará a análise do 
mercado em cooperação com as
autoridades reguladoras nacionais, em 
conformidade com o n.º 5 do artigo 16.º 
dessa directiva, e emitirá sobre o assunto 
um parecer para a Comissão.

2. Caso a Comissão tenha identificado um 
mercado transnacional em conformidade 
com o n.º 4 do artigo 15.º da Directiva 
2002/21/CE (Directiva-Quadro), a 
Autoridade pode, mediante pedido, prestar 
assistência às autoridades reguladoras 
nacionais interessadas na análise conjunta 
do mercado, em conformidade com o n.º 5 
do artigo 16.º dessa directiva.

Justificação

Juntamente com outras alterações relacionadas com este artigo.

Alteração 40

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Caso a Autoridade conclua que o 
mercado transnacional relevante não é 
efectivamente concorrencial, o parecer a 
transmitir à Comissão incluirá um 
projecto de medida que especifique a ou 
as empresas que a Autoridade considera 
deverem ser designadas como tendo poder 
de mercado significativo nesse mercado e 
as obrigações adequadas a impor.

Suprimido

Justificação

Juntamente com outras alterações relacionadas com este artigo.

Alteração 41
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Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Antes de emitir o parecer previsto nos 
n.ºs 1 ou 3, a Autoridade consultará as 
autoridades reguladoras nacionais e as 
autoridade nacionais da concorrência e 
procederá a uma consulta pública em 
conformidade com o artigo 42.º do 
presente regulamento.

Suprimido

Justificação
Juntamente com outras alterações relacionadas com este artigo.

Alteração 42

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A Autoridade fornecerá à Comissão, a 
pedido desta, todas as informações 
disponíveis para executar as tarefas 
referidas nos n.ºs 1 a 4.

5. A Autoridade fornecerá à Comissão, a 
pedido desta, todas as informações 
disponíveis para executar as tarefas 
referidas no n.º 1.

Justificação

Ao contrário dos mercados nacionais (em que as ARN devem conservar o poder de adoptar 
medidas), é reconhecido à Comissão o poder de adoptar medidas relacionadas com os 
mercados transnacionais, mas não se justifica, não é adequado e é inflexível definir para o 
BERT um conteúdo e uma metodologia específicos em relação ao parecer que deve emitir, 
em particular, porque não há precedentes no que respeita à análise dos mercados 
transnacionais.

Alteração 43

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração
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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

São eliminadas as referências aos poderes do BERT em matéria de tomada de decisões (ver 
também observações ao artigo 3.º).

Alteração 44

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

Alteração 45

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração
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2. A Autoridade emitirá um parecer para a 
Comissão, a pedido desta, sobre as 
questões técnicas relacionadas com a 
implementação do número europeu de 
chamada de emergência, o 112, em 
conformidade com o artigo 26.º da 
Directiva 2002/22/CE (Directiva Serviço 
Universal).

2. A Autoridade emitirá pareceres para a 
Comissão, a pedido desta, sobre as 
questões técnicas relacionadas com a 
implementação:

a) do número europeu de chamada de 
emergência, o 112, em conformidade com o 
artigo 26.º da Directiva 2002/22/CE;

b) das questões de interoperabilidade 
relativas aos sistemas de telecomunicações 
para os serviços de emergência;

c) dos sistemas de comunicações à escala 
da UE para aviso e alerta dos cidadãos, 
previstos no artigo 26.º-A da Directiva 
2002/22/CE.

Alteração 46

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A pedido da Comissão, a Autoridade 
aconselhá-la-á e efectuará estudos e 
análises, em particular sobre aspectos 
técnicos e económicos, relativos à
utilização das radiofrequências para as 
comunicações electrónicas na Comunidade.

1. A pedido ou por sua própria iniciativa, 
a Autoridade aconselhará a Comissão, o 
RSPG e/ou o RSC ou outros organismos 
relevantes, se for caso disso, sobre 
matérias abrangidas pela sua área de 
responsabilidade que afectem ou sejam 
afectadas pela utilização das 
radiofrequências para as comunicações 
electrónicas na Comunidade, e 
desenvolverá aconselhamento conjunto à 
Comissão relativamente à elaboração dos 
objectivos políticos comuns referidos no 
n.º 3 do artigo 6.º da Decisão 
676/2002/CE (Decisão “Espectro 
Radioeléctrico”), trabalhando em estreita 
cooperação com o RSPG e o RSC, se for 
caso disso.

Justificação
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Juntamente com outras alterações relacionadas com este artigo.

Alteração 47

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A pedido da Comissão, a Autoridade 
aconselhá-la-á na elaboração dos 
objectivos políticos comuns referidos no n.º 
3 do artigo 6.º da Decisão 676/2002/CE 
(Decisão Espectro Radioeléctrico), quando 
estes digam respeito ao sector das 
comunicações electrónicas.

3. A pedido ou por sua própria iniciativa, 
a Autoridade aconselhará o RSPG e/ou o 
RSC ou outros organismos relevantes 
sobre o seu aconselhamento à Comissão
na elaboração dos objectivos políticos 
comuns referidos no n.º 3 do artigo 6.º da 
Decisão 676/2002/CE (Decisão Espectro 
Radioeléctrico), quando estes digam 
respeito ao sector das comunicações 
electrónicas.

Justificação

Juntamente com outras alterações relacionadas com este artigo.

Alteração 48

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 contribuirá para os 
relatórios publicados pela Comissão, pelo 
RSPG, pelo RSC ou por outros 
organismos relevantes, se for caso disso, 
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.

Justificação

As alterações visam definir com maior precisão as funções do BERT relacionadas com as 
radiofrequências, bem como esclarecer que a sua função principal consiste em aconselhar 
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não só a Comissão mas também os organismos específicos (RSC e RSPG) a quem já estão 
cometidas funções relacionadas com as radiofrequências. A atribuição ao BERT de funções 
já cometidas ao RSC e ao RSPG redundaria em ineficácia e numa confusão relativamente às 
competências reguladoras em matéria de radiofrequências. Em vez disso o papel do BERT 
deve ser complementar do desses organismos, por forma a garantir a uniformidade dos 
objectivos políticos em matéria de comunicações electrónicas em todos os organismos 
relevantes que intervêm neste sector.

Alteração 49

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Autoridade fornecerá à Comissão, a 
pedido desta, um parecer sobre o âmbito e 
o conteúdo de qualquer das medidas de 
execução previstas no artigo 6.º-A da 
Directiva 2002/20/CE (Directiva 
Autorização). Esse parecer poderá incluir, 
designadamente, a avaliação pela 
Autoridade dos benefícios que podem advir 
para o mercado único das redes e serviços 
de comunicações electrónicas das medidas 
de execução adoptadas pela Comissão nos 
termos do artigo 6.º-A da Directiva 
2002/20/CE (Directiva Autorização) e a 
identificação dos serviços com potencial 
transcomunitário que beneficiarão de tais 
medidas.

1. A Autoridade fornecerá, a pedido da 
Comissão e/ou do RSPG, do RSC ou de 
outros organismos relevantes, um parecer 
sobre o âmbito e o conteúdo de qualquer 
das medidas de execução previstas no 
artigo 6.º-A da Directiva 2002/20/CE 
(Directiva Autorização). Esse parecer 
poderá incluir, designadamente, a avaliação 
pela Autoridade dos benefícios que podem 
advir para o mercado único das redes e 
serviços de comunicações electrónicas das 
medidas de execução adoptadas pela 
Comissão nos termos do artigo 6.º-A da 
Directiva 2002/20/CE (Directiva 
Autorização) e a identificação dos serviços 
com potencial transcomunitário que 
beneficiarão de tais medidas.

Justificação

Juntamente com outras alterações relacionadas com este artigo.

Alteração 50

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração
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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 
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

Juntamente com outras alterações relacionadas com este artigo.

Alteração 51

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração
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3. Se a Comissão lho pedir, a Autoridade 
explicará ou complementará qualquer 
parecer emitido nos termos do n.º 1 no 
prazo especificado nesse pedido.

3. Se a Comissão ou o RSPG e/ou o RSC 
ou outro organismo relevante lho 
pedirem, a Autoridade explicará ou 
complementará qualquer parecer emitido 
nos termos do n.º 1 no prazo especificado 
nesse pedido.

Justificação

Embora seja no melhor interesse do mercado interno que o BERT contribua para os esforços 
da Comissão no que respeita à harmonização das condições e procedimentos relacionados 
com autorizações, através da emissão de pareceres destinados à Comissão, qualquer 
exigência categórica relativamente ao conteúdo de tais pareceres prejudicaria o princípio da 
flexibilidade e da capacidade do BERT para canalizar eficazmente os conhecimentos 
especializados das ARN.

Alteração 52

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 
utilização de acordo com essas 
disposições;
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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

O BERT não deve ter por objectivo nem deve ser colocado em posição de desempenhar 
qualquer papel activo na realização de procedimentos de selecção a nível comunitário, dado 
que o potencial número desses procedimentos não justifica que a Comissão delegue funções 
no BERT.

Alteração 53

Proposta de regulamento
Artigo 13

Texto da Comissão Alteração

Artigo 13.º Suprimido

Retirada de direitos de utilização de 
radiofrequências e números concedidos 

segundo procedimentos comuns

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). Este parecer examinará se 
houve ou não violações graves e repetidas 
das condições associadas aos direitos de 
utilização.

Justificação

Deve suprimir-se o artigo 13.º na íntegra, de acordo com as observações relativas aos artigos 
11.º e 12.º. 

Alteração 54
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Proposta de regulamento
Artigo 14

Texto da Comissão Alteração

Artigo 14.º Suprimido
Segurança das redes e da informação

Para além das funções referidas no n.º 3, 
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:

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

O BERT não teria tarefas e funções relacionadas com as questões de segurança das redes. A 
integração da ENISA (Agência Europeia para a Segurança das Redes e da Informação) no 
BERT daria azo a confusão nos objectivos políticos, prioridades e gestão, e a outras 
dificuldades imprevisíveis e desnecessárias, comprometendo o bom funcionamento e a 
eficiência do regime reformado.
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Alteração 55

Proposta de regulamento
Artigo 15

Texto da Comissão Alteração

Artigo 15.º Suprimido

Iniciativa própria

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

Justificação

A disposição é redundante e deve ser suprimida, à luz da reformulação do artigo 4.º.

Alteração 56

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:
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a) os custos administrativos suportados 
pela Autoridade na gestão do 
procedimento de selecção em 
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

A alteração reflecte o facto de o BERT não fornecer serviços que justifiquem a cobrança de 
taxas administrativas.

Alteração 57

Proposta de regulamento
Artigo 17

Texto da Comissão Alteração
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Artigo 17.º

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

Suprimido

1. Caso sejam impostas às empresas, em 
conformidade com o artigo 6.º-B da 
Directiva 2002/20/CE (Directiva 
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.
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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

Este artigo é suprimido na íntegra a fim de reflectir o facto de o BERT não estar envolvido 
na cobrança e redistribuição de taxas de utilização e de encargos administrativos.

Alteração 58

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 e a Comissão, sobre a 
situação e o desenvolvimento das 
actividades de regulação relativas às redes e 
serviços de comunicações electrónicas.

Justificação

Juntamente com outras alterações relacionadas com este artigo.
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Alteração 59

Proposta de regulamento
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, para as autoridades reguladoras 
nacionais, outras autoridades nacionais e 
os órgãos da UE, em todas as matérias 
relativas às comunicações electrónicas.

Alteração 60

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Autoridade disponibilizará essas 
informações ao público de um modo 
facilmente acessível.

3. A Autoridade disponibilizará essas 
informações ao público de um modo 
facilmente acessível, também com a 
possibilidade de acesso remoto.

Alteração 61

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração
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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

Justificação

Juntamente com outras alterações relacionadas com este artigo.

Alteração 62

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.

5. A Autoridade contribuirá para a 
sensibilização e a disponibilização de 
informações atempadas, objectivas e 
completas a todos os utilizadores, 
nomeadamente promovendo o intercâmbio 
das melhores práticas actuais e procurando 
sinergias entre as iniciativas do sector 
público e do sector privado.

Justificação

Para efeitos de planeamento e de afectação de recursos, há que definir com maior rigor as 
funções relativas à formação referidas na alínea c) do n.º 2. Suprime-se o n.º 4 na íntegra, 
bem como partes do n.º 5, por forma a reflectir a eliminação das funções relacionadas com a 
segurança das redes.
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Alteração 63

Proposta de regulamento
Artigo 20

Texto da Comissão Alteração

Artigo 20.º Suprimido

Gestão do registo de informações sobre o 
espectro e da base de dados do roaming 

nas comunicações móveis
1. Será disponibilizado ao público um 
registo na forma de ponto de acesso 
comum para o fornecimento de 
informações sobre a utilização do espectro 
em cada Estado-Membro, para garantir a 
disponibilidade harmonizada de 
informações sobre a utilização das 
radiofrequências na Comunidade. As 
informações sobre a utilização das 
radiofrequências serão fornecidas pelos 
Estados-Membros periodicamente e de 
acordo com um pedido apresentado para 
esse efeito pela Autoridade. A Autoridade 
será responsável pela gestão e pela 
publicação do registo. O registo incluirá 
as informações especificadas no anexo do 
presente regulamento, assim como 
quaisquer outras informações que a 
Autoridade considere adequadas. A 
Comissão poderá adoptar medidas de 
execução para adaptar o anexo ao 
progresso técnico e à evolução dos 
mercados. Essas medidas, destinadas a 
alterar elementos não essenciais do 
presente regulamento, serão adoptadas 
segundo o procedimento referido no n.° 3 
do artigo 54.º.
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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 a evolução desses 
preços e publicará um relatório anual.

Alteração 64

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração
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2. A Autoridade publicará um relatório 
anual sobre a evolução do sector das 
comunicações electrónicas, incluindo as 
questões dos consumidores, no qual 
identificará os obstáculos que ainda 
subsistem à realização do mercado único 
das comunicações electrónicas. O relatório 
incluirá igualmente um resumo e uma 
análise das informações relativas aos 
procedimentos nacionais de recurso 
fornecidas pelos Estados-Membros nos 
termos do n.º 3 do artigo 4.º da Directiva 
2002/21/CE (Directiva-Quadro) e do grau 
de utilização, nos Estados-Membros dos 
procedimentos extrajudiciais de resolução 
de litígios referidos no artigo 34.º da 
Directiva 2002/22/CE (Directiva Serviço 
Universal).

2. A Autoridade publicará um relatório 
anual sobre a evolução do sector das 
comunicações electrónicas, incluindo as 
questões dos consumidores, no qual 
identificará os obstáculos que ainda 
subsistem à realização do mercado único 
das comunicações electrónicas, 
nomeadamente os que estão relacionados 
com uma insuficiente consciencialização 
dos consumidores, incluindo os relativos à 
inadequada consciencialização dos 
consumidores e outros problemas 
mencionados, inter alia, na resolução do 
Parlamento Europeu sobre a confiança 
dos consumidores no ambiente digital. O 
relatório incluirá igualmente um resumo e 
uma análise das informações relativas aos 
procedimentos nacionais de recurso 
fornecidas pelos Estados-Membros nos 
termos do n.º 3 do artigo 4.º da Directiva 
2002/21/CE (Directiva-Quadro) e do grau 
de utilização, nos Estados-Membros dos 
procedimentos extrajudiciais de resolução 
de litígios referidos no artigo 34.º da 
Directiva 2002/22/CE (Directiva Serviço 
Universal). As partes do relatório que 
abordem matérias que afectam os 
consumidores (incluindo comparações 
das tarifas de retalho) serão publicadas 
na página electrónica da Autoridade num 
formato a que os consumidores possam 
aceder facilmente.

Alteração 65

Proposta de regulamento
Artigo 24

Texto da Comissão Alteração

A Autoridade compreende: A Autoridade compreende:

a) um Conselho de Administração; a) um Conselho de Reguladores;

b) um Conselho de Reguladores; b) um Conselho Executivo; 

c) um Director; c) um Director Executivo; 
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d) um Responsável Principal pela 
Segurança das Redes;
e) um Grupo Permanente de Partes 
Interessadas;

e) um Grupo Permanente de Partes 
Interessadas;

f) uma Câmara de Recurso.

(A presente alteração requer a alteração dos nomes dos respectivos órgãos em todo o texto, 
incluindo:

Substituir “Conselho de Administração” por “Conselho de Reguladores” nos artigos 25.º, 
26.º, 29.º, 30.º, 37.º, 38.º, 39.º, 46.º e 49.º.

Substituir “Conselho de Reguladores” por “Conselho Executivo” nos artigos 28.º, 30.º e 
37.º. 

Substituir “Director” por “Director Executivo” nos artigos 25.º, 26.º, 27.º, 30.º, 32.º, 37.º, 
38.º, 44.º, 45.º e 46.º.)

Justificação

A alteração reflecte uma mudança material na estrutura de governação e elimina cargos e 
órgãos (Responsável Principal pela Segurança das Redes e Câmara de Recurso) que, à luz 
das alterações propostas ao artigo 3.º, deixam de ser pertinentes e necessários.

Alteração 66

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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.

Suprimido

Justificação

Juntamente com outras alterações relacionadas com este artigo.
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Alteração 67

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. O Conselho de Reguladores terá o 
estatuto de observador e será constituído 
por um membro por Estado-Membro, o 
qual será o chefe ou um representante de 
alto nível da autoridade reguladora 
nacional com responsabilidade pela 
aplicação corrente do quadro 
regulamentar nesse Estado-Membro.
Tanto a Comissão como os representantes 
das autoridades reguladoras nacionais 
dos Estados da EFTA e dos países em fase 
de adesão terão estatuto de observador.

Justificação

Juntamente com outras alterações relacionadas com este artigo.

Alteração 68

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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.

2. O Conselho de Reguladores nomeará o 
seu presidente e os outros membros do 
Conselho Executivo de entre os seus 
membros. O presidente será eleito para 
um mandato de um ano. Antes de 
cumprir um mandato como presidente, o 
presidente cumprirá um mandato como 
vice-presidente durante um ano. Essa 
mesma pessoa ocupará também o cargo 
de vice-presidente no ano a seguir ao do 
seu mandato como presidente.

Justificação
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Juntamente com outras alterações relacionadas com este artigo.

Alteração 69

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. O Conselho de Administração adopta as 
suas decisões por maioria de dois terços 
dos membros presentes.

4. O Conselho de Reguladores adopta as 
suas decisões por maioria de dois terços 
dos membros presentes, salvo disposição 
em contrário do presente regulamento.

Justificação

Juntamente com outras alterações relacionadas com este artigo.

Alteração 70

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

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.

5. Cada membro dispõe de um voto.

Justificação

The Administrative Board would be removed from the governance structure, making the 
governance structure simpler, more flexible and transparent. The Board of Regulators would 
be the primary decision making body of BERT. The Board of Regulators would remain
consisting of the heads of NRAs of the EU member states, but Commission or the Council 
would be removed from the decision making process, which would entirely be controlled by 
the NRAs. The representative of the Commission would be a non-voting member of the Board 
of Regulators, ensuring that the position of the Commission is articulated (similarly to the 
functioning of the ERG). We note that a well defined level of control over BERT by the 
Council and the Parliament would be ensured by preserving and refining other control 
mechanisms, such as access to the annual work program and receipt of an annual report 
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(Article 26), reporting by the Chairperson of BERT (Article 28), and participation in the 
establishment of the budget and granting a discharge (Articles 37 and 38).

Alteração 71

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 1

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. O Conselho de Reguladores nomeará o 
Director Executivo, em conformidade com 
o n.º 2 do artigo 29.º.

Justificação

Juntamente com outras alterações relacionadas com este artigo.

Alteração 72

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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.

Suprimido

Justificação

Juntamente com outras alterações relacionadas com este artigo.

Alteração 73

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. O Conselho de Reguladores tomará 
todas as decisões relacionadas com o 
desempenho das funções da Autoridade 
especificadas no artigo 3.º.
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Justificação

Juntamente com outras alterações relacionadas com este artigo.

Alteração 74

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O Conselho de Administração nomeará 
os membros do Conselho de Reguladores 
em conformidade com o n.º 1 do artigo 
27.º.

Suprimido

Justificação

Juntamente com outras alterações relacionadas com este artigo.

Alteração 75

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. O Conselho de Administração nomeará 
os membros da Câmara de Recurso em 
conformidade com o n.º 1 do artigo 33.º.

Suprimido

Justificação

Juntamente com outras alterações relacionadas com este artigo.

Alteração 76

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração
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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.

5. O Conselho de Reguladores adoptará, 
antes de 30 de Setembro de cada ano e 
após consulta da Comissão, 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.

Justificação

Juntamente com outras alterações relacionadas com este artigo.

Alteração 77

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 8

Texto da Comissão Alteração

8. O Conselho de Administração exerce 
autoridade disciplinar sobre o Director e 
sobre o Responsável Principal pela 
Segurança das Redes.

8. O Conselho de Reguladores exerce 
autoridade disciplinar sobre o Director 
Executivo.

Justificação

Juntamente com outras alterações relacionadas com este artigo.

Alteração 78

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 11

Texto da Comissão Alteração
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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 contém uma secção autónoma, 
aprovada pelo Conselho de Reguladores, 
relativa às actividades de regulamentação 
da Autoridade durante o ano em causa, 
incluindo medidas adoptadas para 
promover a consciencialização dos 
consumidores.

Justificação

Juntamente com outras alterações relacionadas com este artigo.

Alteração 79

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 13

Texto da Comissão Alteração

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.º.

Suprimido

Justificação

Dado que o Conselho de Administração seria eliminado da estrutura de governação, as suas 
tarefas e funções seriam assumidas pelo Conselho de Reguladores e por isso as tarefas e 
funções que a proposta da Comissão atribui ao Conselho de Administração e ao Conselho de 
Reguladores são fundidas num único órgão. Reformula-se a lista de tarefas de modo a 
reflectir o facto de que o BERT não tomaria decisões (nem cobraria taxas pelos 
procedimentos) e não assumiria funções relacionadas com a segurança das redes.

Alteração 80

Proposta de regulamento
Artigo 27 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. O Conselho de Reguladores é composto 
por um membro por Estado-Membro, que 
será o presidente da autoridade 
reguladora nacional independente 
responsável pela aplicação prática do 
quadro regulamentar nesse Estado-
Membro, pelo Director e por um 
representante da Comissão, que não tem 
direito de voto. As autoridades 
reguladoras nacionais nomearão um 
suplente por Estado-Membro. 

Suprimido

Justificação

Juntamente com outras alterações relacionadas com este artigo.

Alteração 81

Proposta de regulamento
Artigo 27 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O Director será o presidente do 
Conselho de Reguladores.

2. O Conselho Executivo será constituído 
por um máximo de cinco membros, dos 
quais dois serão os vice-presidentes do 
Conselho de Reguladores e um será o 
presidente do Conselho dos Reguladores. 
As reuniões do Conselho Executivo serão 
convocadas pelo presidente.

Justificação

Juntamente com outras alterações relacionadas com este artigo.

Alteração 82

Proposta de regulamento
Artigo 27 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração
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3. O Conselho de Reguladores elegerá um 
vice-presidente de entre os seus membros. 
O vice-presidente substituirá o presidente 
sempre que este não esteja em condições de 
exercer as suas funções. O mandato do 
vice-presidente tem uma duração de dois 
anos e meio e é renovável. No entanto, o 
mandato do vice-presidente terminará, 
para todos os efeitos, assim que deixe de 
ser membro do Conselho de Reguladores.

3. Um dos vice-presidentes substituirá o 
presidente sempre que este não esteja em 
condições de exercer as suas funções.

Justificação

Juntamente com outras alterações relacionadas com este artigo.

Alteração 83

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. Salvo disposição em contrário do 
estabelecido no presente regulamento, o 
Conselho Executivo delibera por maioria 
simples. Cada membro do Conselho 
Executivo tem direito a um voto. Em caso 
de empate na votação, o voto do 
presidente é decisivo.

Justificação

Juntamente com outras alterações relacionadas com este artigo.

Alteração 84

Proposta de regulamento
Artigo 27 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração



PE404.762v02-00 52/68 AD\729497PT.doc

PT

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, a 
Autoridade, seja através do Conselho de 
Reguladores, seja através do Conselho 
Executivo, actua com independência e não 
solicita nem recebe instruções de nenhum 
Governo de um Estado-Membro nem de 
qualquer entidade pública ou privada.

Justificação

As alterações reflectem a proposta de que, apesar de o Conselho de Reguladores assumir as 
tarefas e funções do Conselho Administrativo, seria também instituído um Conselho 
Executivo constituído por um número limitado de membros eleitos de entre os membros do 
Conselho de Reguladores (incluindo um presidente e dois vice-presidentes).

Alteração 85

Proposta de regulamento
Artigo 27 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. O secretariado do Conselho de 
Reguladores é assegurado pela 
Autoridade.

Suprimido

Justificação

As alterações reflectem a proposta de que, apesar de o Conselho de Reguladores assumir as 
tarefas e funções do Conselho Administrativo, seria também instituído um Conselho 
Executivo constituído por um número limitado de membros eleitos de entre os membros do 
Conselho de Reguladores (incluindo um presidente e dois vice-presidentes).

Alteração 86

Proposta de regulamento
Artigo 28 

Texto da Comissão Alteração

Funções do Conselho de Reguladores Funções do Conselho de Administração
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1. O Conselho de Reguladores fornecerá 
um parecer ao Director antes da adopção 
dos pareceres, recomendações e decisões 
referidos nos artigos 4.º a 23.º no seu 
domínio de competência. Além disso, o 
Conselho de Reguladores fornecerá ao 
Director orientações para o desempenho 
das suas funções.

1. O Conselho Executivo será responsável 
por representar a Autoridade e zelar por 
que esta exerça as suas actividades em 
conformidade com as disposições do 
presente regulamento. Além disso, o 
Conselho Executivo fornecerá ao Director 
Executivo orientações para o desempenho 
das suas funções.

2. O Conselho de Reguladores emitirá um 
parecer sobre o candidato a nomear como 
Director em conformidade com o n.º 1 do 
artigo 26.º e com o n.º 2 do artigo 29.º. 
Adoptará essa decisão por maioria de três 
quartos dos seus membros. O Director 
não participará na preparação nem na 
votação desse parecer.

2. O Presidente do Conselho Executivo 
participará anualmente numa audição 
perante a comissão relevante do 
Parlamento Europeu para informar sobre 
o desempenho da Autoridade.

3. O Conselho de Reguladores, em 
conformidade com o n.º 5 do artigo 26.º e 
o n.º 4 do artigo 30.º e em consonância 
com o projecto de orçamento estabelecido 
nos termos do artigo 37.º, aprovará o 
programa de trabalho da Autoridade para 
o ano seguinte no que respeita às suas 
actividades.

4. O Conselho de Reguladores aprovará a 
secção autónoma do relatório anual 
relativa às actividades de regulamentação, 
prevista no n.º 11 do artigo 26.º e no n.º 9 
do artigo 30.º.

Alteração 87

Proposta de regulamento
Artigo 29

Texto da Comissão Alteração

Director Director Executivo
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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
Executivo, que actua de acordo com as 
instruções do Conselho Executivo.

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.

2. O Director Executivo será nomeado pelo 
Conselho de Reguladores, tendo em conta 
o seu mérito, qualificações e experiência 
relevantes no domínio das redes e serviços 
de comunicações electrónicas.

3. O mandato do Director tem a duração de 
cinco anos. No decurso dos nove meses 
que antecedem o termo desse período, a 
Comissão procederá a uma avaliação. No 
âmbito da avaliação, a Comissão
examinará, nomeadamente:

3. O mandato do Director Executivo tem a 
duração de três anos. No decurso dos nove 
meses que antecedem o termo desse 
período, o Conselho de Reguladores
procederá a uma avaliação. No âmbito da 
avaliação, o Conselho de Reguladores
examinará, nomeadamente: 

a) o desempenho do Director; a) o desempenho do Director Executivo; 

b) as funções e as necessidades da 
Autoridade para os anos seguintes.

b) as funções e as necessidades da 
Autoridade para os anos seguintes.

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

4. O Conselho de Reguladores poderá 
prolongar uma única vez o mandato do 
Director Executivo por um período 
máximo de três anos, tendo em conta o 
relatório de avaliação.

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. 
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Se o mandato não for prolongado, o 
Director permanecerá em funções até à 
nomeação do seu sucessor.

Se o mandato não for prolongado, o 
Director Executivo permanecerá em 
funções até à nomeação do seu sucessor.

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 Executivo só pode ser 
demitido das suas funções por decisão 
Conselho de Reguladores tomada por 
maioria de três quartos dos seus membros.

6. O Parlamento Europeu e o Conselho 
poderão pedir ao Director que apresente 
um relatório sobre o desempenho das suas 
funções.

Justificação

O estatuto do Director é revisto e o cargo passa a ter a designação de Director Executivo 
para reflectir uma mudança nas funções do Director Executivo na estrutura de governação 
reformulada. O Director Executivo é eleito pelo Conselho de Reguladores e desempenha o 
papel de um executivo responsável pelas questões operacionais correntes. Uma vez que actua 
sob instruções do Conselho Executivo, o Director Executivo não pode ser responsável 
perante o Parlamento e o Conselho.

Alteração 88

Proposta de regulamento
Artigo 30 – Título e n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Funções do Director Funções do Director Executivo

1. O Director assegura a representação da 
Autoridade e é encarregado da sua gestão.

1. O Director Executivo pode ser 
autorizado pelo Conselho Executivo a 
representar a Autoridade em matérias 
específicas e é encarregado da gestão da 
Autoridade.

Justificação

As funções do Director Executivo (que substitui o cargo de Director) são reformuladas de 
modo a coincidirem com as alterações propostas a outros artigos.

Alteração 89

Proposta de regulamento
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Artigo 30 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Sob reserva da aprovação do Conselho 
de Reguladores, o Director adoptará os 
pareceres, recomendações e decisões 
referidos nos artigos 4.º a 23.º.

Suprimido

Justificação

As funções do Director Executivo (que substitui o cargo de Director) são reformuladas de 
modo a coincidirem com as alterações propostas a outros artigos.

Alteração 90

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. O Director preparará anualmente um 
projecto de programa de trabalho da 
Autoridade para o ano seguinte, que 
apresentará ao Conselho de Reguladores e
à Comissão antes de 30 de Junho.

4. O Director Executivo preparará 
anualmente um projecto de programa de 
trabalho da Autoridade para o ano seguinte, 
que apresentará ao Conselho de 
Reguladores. O Conselho de Reguladores 
aprovará o projecto de programa de 
trabalho e apresentá-lo-á à Comissão 
antes de 30 de Junho. 

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

Justificação

As funções do Director Executivo (que substitui o cargo de Director) são reformuladas de 
modo a coincidirem com as alterações propostas a outros artigos.

Alteração 91

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração
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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 
Administração.

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

Alteração 92

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 
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.
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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

Dado que o BERT não assumiria as funções atribuídas à ENISA, o lugar de Responsável 
Principal pela Segurança das Redes torna-se desnecessário (ver também alterações ao artigo 
3.º).

Alteração 93

Proposta de regulamento
Artigo 32

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

1. O Conselho de Reguladores 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 consulta com o Director 
Executivo, estabelecerá os procedimentos 
respeitantes, nomeadamente, à composição, 
ao número e nomeação de membros e ao 
funcionamento do Grupo.

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 
Executivo. O mandato dos membros tem a 
duração de dois anos e meio. Os membros 
do Grupo não podem ser membros do 
Conselho de Reguladores.

3. Poderão estar presentes nas reuniões e 
participar nos trabalhos do Grupo 
representantes da Comissão.

3. Poderão estar presentes nas reuniões e 
participar nos trabalhos do Grupo 
representantes da Comissão.
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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 Conselho 
de Reguladores 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.

Justificação

O Grupo Permanente de Partes Interessadas é um órgão importante da Autoridade, uma vez
que representa as partes interessadas relevantes e os interesses dos consumidores e das 
entidades patronais, bem como dos representantes dos trabalhadores.

Alteração 94

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 
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.
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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.
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5. A Câmara de Recurso decidirá das 
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

Dado que o BERT não aprovaria decisões passíveis de recurso, este artigo torna-se 
desnecessário.

Alteração 95

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.
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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 
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

Dado que o BERT não aprovaria decisões passíveis de recurso, este artigo torna-se 
desnecessário.

Alteração 96

Proposta de regulamento
Artigo 35

Texto da Comissão Alteração

Artigo 35.º Suprimido
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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 
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

Dado que o BERT não aprovaria decisões passíveis de recurso, este artigo torna-se 
desnecessário.

Alteração 97

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As receitas da Autoridade são 
constituídas por:

1. As receitas da Autoridade são 
constituídas por uma subvenção da 
Comunidade, inscrita no orçamento geral
da União Europeia nos termos do artigo 
185.º do Regulamento Financeiro;

a) encargos cobrados pelos serviços 
prestados pela Autoridade;
b) uma parte das taxas de utilização pagas 
pelos requerentes, em conformidade com 
o disposto no artigo 17.º;



PE404.762v02-00 64/68 AD\729497PT.doc

PT

c) uma subvenção da Comunidade, 
inscrita no orçamento geral das 
Comunidades Europeias (secção 
“Comissão”);

d) legados, doações ou subvenções, como 
referido no n.º 7 do artigo 26.º;
e) contribuições voluntárias dos Estados-
Membros ou das suas autoridades 
reguladoras.

Justificação

Atendendo a que o BERT assume, em muito larga medida, obrigações no domínio da 
assistência em matéria de implementação da política comunitária subjacente no domínio das 
comunicações electrónicas, justifica-se que seja financiado por fundos comunitários.

Alteração 98

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 Executivo 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 
Executivo, 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 Director Executivo 
ao Conselho de Reguladores e ao comité 
orçamental da Autoridade (o “Comité 
Orçamental”).
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O Comité Orçamental será constituído 
por 16 membros, dos quais sete serão 
nomeados pelo Parlamento Europeu, sete 
pelo Conselho e dois pela Comissão. O 
Comité Orçamental deliberará por 
maioria de dois terços dos seus membros. 
O Comité Orçamental não será um órgão 
permanente. O Comité Orçamental 
aprovará o mapa previsional a incluir no 
projecto de orçamento e o quadro de 
pessoal como um montante coberto por 
fundos comunitários nos termos do artigo 
26.º e transmitirá a sua decisão ao 
Conselho de Reguladores e à Comissão.

O Conselho de Reguladores finalizará o 
projecto de orçamento e o quadro de 
pessoal, tomando em consideração a 
decisão do Comité Orçamental.

Justificação

The changes reflect the elimination of the Administrative Board in the governance structure 
in Article 24. Budget related powers are assigned to the Board of Regulators. The proposal 
reflects that BERT would be co-funded from community and Member State sources. It is also 
proposed that, for sake of transparency and shared control over the spending of community 
funding, a “Budgetary Committee”, consisting of representatives of the Council, the 
Parliament an the Commission, would be set up for the specific purpose of approving the 
portion of the budget of BERT to be covered from community funding. Such institution would 
be an adequate, proportionate and well balanced solution to ensure that both the Council and 
the Parliament has appropriate control over the utilization of the community funding, while 
the Commission would also be able to provide its professional input through its participation 
in the Budgetary Committee.

Alteração 99

Proposta de regulamento
Artigo 37 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração
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2. O mapa previsional será transmitido pela 
Comissão ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho (a seguir denominados 
“autoridade orçamental”) juntamente com o 
anteprojecto de orçamento geral das 
Comunidades Europeias. 

2. O mapa previsional aprovado pelo 
Comité Orçamental e transmitido à 
Comissão em conformidade com o 
disposto no n.º 1 será transmitido pela 
Comissão ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho (“autoridade orçamental”) 
juntamente com o anteprojecto de 
orçamento geral da União Europeia.

Justificação

Ver alteração 77.

Alteração 100

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 
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.

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, caso o projecto 
proposto requeira fundos comunitários 
adicionais. Nesse caso, a Autoridade
informará a Comissão. Sempre que um 
ramo da autoridade orçamental tencione 
emitir um 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

Ver alteração 77.

Alteração 101
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Proposta de regulamento
Artigo 42

Texto da Comissão Alteração

Salvo nos casos abrangidos pelo artigo 
20.° ou 21.º, a Autoridade, quando 
pretender adoptar medidas em 
conformidade com o disposto no presente 
regulamento, consultará, se necessário, as 
partes interessadas e dar-lhes-á a 
oportunidade de apresentarem observações 
ao projecto de medidas num prazo 
razoável. Os resultados do procedimento de 
consulta serão disponibilizados 
publicamente pela Autoridade, salvo 
quando se trate de informações 
confidenciais.

A Autoridade, quando pretender emitir um 
parecer em conformidade com o disposto 
no presente regulamento, consultará, se 
necessário, as partes interessadas, 
incluindo o Grupo Permanente das Partes 
Interessadas e outros grupos de interesses 
de consumidores, e dar-lhes-á a 
oportunidade de apresentarem observações 
ao projecto de parecer num prazo razoável. 
Os resultados do procedimento de consulta 
serão disponibilizados publicamente pela 
Autoridade, salvo quando se trate de 
informações confidenciais.

Justificação

As alterações têm por objectivo reflectir as mudanças de poderes e funções do BERT 
introduzidas no artigo 3.º. Pretende-se que o BERT não tenha poderes para impor medidas e 
funcione principalmente como um organismo consultivo que apenas emite pareceres. Com a 
referência aos grupos de interesses de consumidores, procura-se assegurar que os interesses 
dos consumidores sejam devidamente tidos em consideração.

Alteração 102

Proposta de regulamento
Artigo 44

Texto da Comissão Alteração

O pessoal da Autoridade, incluindo o 
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.

O pessoal da Autoridade, incluindo o 
Director Executivo 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.
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Justificação

A alteração proposta visa reflectir as propostas referentes aos artigos 3.º e 24.º, em que se 
elimina o cargo de Responsável Principal pela Segurança das Redes.

Alteração 103

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 dos órgãos, o Director 
Executivo, 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.

Alteração 104

Proposta de regulamento
Artigo 48 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Autoridade é representada pelo seu 
Director.

Suprimido

Justificação

A alteração proposta está em conformidade com a estrutura de governação revista e a com 
atribuição ao Conselho Executivo do direito de representar o BERT no n.º 1 do artigo 28.º. 

Alteração 105

Proposta de regulamento
Artigo 49 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração
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1. O Estatuto dos Funcionários das 
Comunidades Europeias, o regime aplicável 
aos outros agentes das Comunidades 
Europeias e as regras adoptadas 
conjuntamente pelas instituições das 
Comunidades Europeias para efeitos de 
aplicação desse estatuto e desse regime 
serão aplicáveis ao pessoal da Autoridade, 
incluindo o Director e o Responsável 
Principal pela Segurança das Redes.

1. O Estatuto dos Funcionários das 
Comunidades Europeias, o regime aplicável 
aos outros agentes das Comunidades 
Europeias e as regras adoptadas 
conjuntamente pelas instituições das 
Comunidades Europeias para efeitos de 
aplicação desse estatuto e desse regime 
serão aplicáveis ao pessoal da Autoridade, 
incluindo o Director Executivo, com 
excepção dos peritos destacados pelos 
Estados-Membros.

Justificação

As alterações propostas reflectem as propostas referentes aos artigos 3.º e 24.º, em que se 
elimina o cargo de Responsável Principal pela Segurança das Redes e as modificações 
introduzidas na estrutura de governação, ou seja, a eliminação do Conselho de 
Administração e o acréscimo das funções do Conselho de Reguladores.

Alteração 106

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 dois anos após o início 
efectivo das actividades da Autoridade e, 
em seguida, de cinco em cinco anos, a 
Autoridade fará uma avaliação do seu 
desempenho. 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 (incluindo os consumidores e
as organizações de consumidores), tanto a 
nível comunitário como nacional. O 
relatório e quaisquer propostas que o 
acompanhem serão transmitidos ao 
Parlamento Europeu, ao Conselho e à 
Comissão.

Alteração 107
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Proposta de regulamento
Artigo 56

Texto da Comissão Alteração

Artigo 56
Disposições transitórias

Suprimido

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.

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

O artigo deve ser suprimido, em conformidade com as alterações propostas ao artigo 3.º (a 
ENISA não seria integrada no BERT)
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