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Alteração 76
Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

É desnecessário instituir uma autoridade europeia para o mercado das telecomunicações, a 
qual deveria ser substituída por um comité consultivo criado nos termos da legislação 
comunitária. O acórdão proferido em 2 de Maio de 2006 pela Grande Secção do Tribunal de 
Justiça no processo C-217/04, Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte contra 
Parlamento Europeu e Conselho da União Europeia, estipula que o artigo 95.º pode servir de 
base para a criação de um organismo comunitário.

Alteração 77
Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Artigo 3 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en



PE405.990v01-00 4/9 AM\722521PT.doc

PT

Justificação

A Autoridade não deve ter competências em matéria de segurança, as quais já são exercidas, 
de forma eficaz, pela Agência Europeia para a Segurança das Redes e da Informação 
(ENISA).

Alteração 78
Sharon Bowles

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);

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

Or. en

Justificação

As autoridades reguladoras nacionais podem realizar análises de mercado de forma mais 
eficaz, pelo que é conveniente haver uma cooperação com as mesmas. 

Alteração 79
Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Artigo 6

Texto da Comissão Alteração

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 

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 realizará uma análise de 
mercado em cooperação com a autoridade 
reguladora nacional competente. As duas 
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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.

entidades emitirão um parecer conjunto, 
supervisionado em última instância pela 
Autoridade, e fornecerão à Comissão as 
informações necessárias, incluindo os 
resultados da consulta pública e da análise 
do mercado. Se a Autoridade e a 
autoridade reguladora nacional 
considerarem 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 consideram 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.

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.

3. A Autoridade e a autoridade reguladora 
nacional fornecerão à Comissão, a pedido 
desta, todas as informações disponíveis 
para executar as tarefas referidas no n.º 1.

Or. en

Justificação

As análises de mercado podem ser realizadas mais eficazmente com a participação directa 
das autoridades reguladoras nacionais.  A Autoridade deve supervisionar a análise e 
responsabilizar-se pelas suas recomendações. 

Alteração 80
Sharon Bowles

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 

1. A pedido da Comissão, o BERT 
aconselhá-la-á, bem como o Grupo para a 
Política do Espectro de Radiofrequências, 
se for caso disso, em relação a questões 
que se insiram no âmbito de 
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comunicações electrónicas na 
Comunidade.

responsabilidades da Autoridade que 
afectem ou sejam afectadas pela utilização 
das radiofrequências para as comunicações 
electrónicas na Comunidade. A Autoridade 
trabalhará em estreita cooperação com o 
Grupo para a Política do Espectro de 
Radiofrequências, se for caso disso.

Or. en

Justificação

O Grupo para a Política do Espectro de Radiofrequências deve manter a sua competência no 
que se refere ao espectro, contudo a Autoridade deve cooperar e fornecer assistência, se for 
caso disso.

Alteração 81
Sharon Bowles

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 Comissão pode solicitar à Autoridade 
que aconselhe o Grupo para a Política do 
Espectro de Radiofrequências 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.

Or. en

Justificação

O Grupo para a Política do Espectro de Radiofrequências deve manter a sua competência no 
que se refere ao espectro, contudo a Autoridade deve cooperar e fornecer assistência, se for 
caso disso.
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Alteração 82
Sharon Bowles

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.

Or. en

Justificação

A Autoridade não deve ter competências em matéria de segurança, as quais já são exercidas, 
de forma eficaz, pela Agência Europeia para a Segurança das Redes e da Informação 
(ENISA).

Alteração 83
Sharon Bowles

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 serão as 
seguintes:

a) encargos cobrados pelos serviços 
prestados pela Autoridade;

(a) um terço do seu financiamento anual é 
pago directamente sob a forma de uma 
subvenção da Comunidade, a título da 
rubrica adequada do orçamento 
comunitário, tal como estipulado pela 
autoridade orçamental, em conformidade 
com o ponto 47 do Acordo 
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Interinstitucional de 6 de Maio de 2006;
b) uma parte das taxas de utilização pagas 
pelos requerentes, em conformidade com 
o disposto no artigo 17.°;

(b) dois terços das suas receitas anuais 
provêm de uma contribuição directa das 
autoridades reguladoras nacionais 
(ARN). Os Estados-Membros terão de 
assegurar que as ARN disponham dos 
recursos financeiros e humanos 
adequados para levar a cabo as tarefas 
que lhes são confiadas pelo BERT, 
possibilitando um financiamento 
apropriado do último. Os 
Estados-Membros especificarão a rubrica 
orçamental que as ARN deverão usar a 
partir deste momento para fornecer 
recursos ao BERT a título dos respectivos 
orçamentos anuais. Os orçamentos são 
tornados públicos.

c) de 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.°;
e) contribuições voluntárias dos 
Estados-Membros ou das suas 
autoridades reguladoras.

Or. en

Justificação

A Autoridade não deve estar habilitada a cobrar taxas. A fim de garantir uma independência 
efectiva em relação à Comissão, a Autoridade deve ser, em larga medida, financiada pelos 
Estados-Membros.

Alteração 84
Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Artigo 55

Texto da Comissão Alteração

No prazo de cinco anos após o início No prazo de três anos após o início 
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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.

efectivo das actividades da Autoridade e, 
em seguida, de três em três 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.

De seis em seis anos, o Parlamento 
Europeu, a Comissão e o Conselho, tendo 
em devida conta os relatórios gerais, 
avaliarão em que medida a Autoridade 
atingiu os seus objectivos no sentido da 
convergência regulamentar e a 
capacidade do mercado para funcionar 
sem a sua fiscalização regulamentar. Se 
houver um acordo, a Autoridade ou 
deixará de existir ou poderá assumir 
outro mandato de seis anos.

Or. en

Justificação

Este domínio tecnológico regista uma rápida evolução e é conveniente que seja avaliado mais 
de uma vez em cada mandato. É conveniente conjugar a renovação do mandato da 
Autoridade aos relatórios gerais que avaliam o seu desempenho. 
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