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Alteração 86
Zuzana Roithová

Proposta de regulamento
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

"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 as 
posições adoptadas pelos órgãos da UE, 
incluindo a resolução do Parlamento 
Europeu sobre a confiança dos 
consumidores no ambiente digital 1 têm 
em vista criar um mercado interno das 
comunicações electrónicas na 
Comunidade, garantindo ao mesmo tempo 
um elevado nível de investimento, 
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inovação e protecção dos consumidores 
através do reforço da concorrência.
1Textos Aprovados, P6_TA(2007)0287

Or. en

Alteração 87
Cristian Silviu Buşoi, Adina-Ioana Vălean

Proposta de regulamento
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

20. A Autoridade deverá prestar assistência 
à Comissão efectuando uma avaliação 
anual das medidas tomadas pelos Estados-
Membros no sentido de informarem os 
cidadãos da existência e da utilização do 
número único europeu de chamada de 
emergência, o 112. A avaliação anual 
efectuada pela Autoridade identificará as 
melhores práticas e os problemas 
subsistentes e contribuirá para melhorar o 
nível de protecção e segurança dos 
cidadãos que viajam na União Europeia.

20. A Autoridade deverá prestar assistência 
à Comissão efectuando uma avaliação 
anual do conhecimento dos cidadãos sobre 
a existência e a utilização do número único 
europeu de chamada de emergência, o 112. 
A avaliação anual efectuada pela 
Autoridade identificará as melhores 
práticas e os problemas subsistentes e 
contribuirá para melhorar o nível de 
protecção e segurança dos cidadãos que 
viajam na União Europeia.

Or. en

Alteração 88
Cristian Silviu Buşoi

Proposta de regulamento
Considerando 22-A (novo)

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,
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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.

Or. en

Alteração 89
Zuzana Roithová

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;

Or. cs

Alteração 90
Edit Herczog

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

Texto da Comissão Alteração

(d-A) trocará experiências e promoverá a 
inovação no mercado europeu;

Or. en
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Justificação

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

Alteração 91
Edit Herczog

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

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.

Or. en

Justificação

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

Alteração 92
Cristian Silviu Buşoi, Adina-Ioana Vălean

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

Texto da Comissão Alteração

(i-A) 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 
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cidadãos, previsto no artigo 26.º-A da 
Directiva 2002/22/CE.

Or. en

Alteração 93
Cristian Silviu Buşoi

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

Texto da Comissão Alteração

(i-A) 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.

Or. en

Alteração 94
Zuzana Roithová

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 em 
Telecomunicações (ORET) com as 
responsabilidades estabelecidas pelo 
presente regulamento.

Or. cs

Justificação

A presente alteração tem especialmente em vista a versão checa (trata-se do uso da 
palavra"úřad") e aplica-se à integralidade do texto. A sua aprovação tornará necessárias 
modificações correspondentes em todo o texto.)
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Alteração 95
Zuzana Roithová

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 e terá igualmente em 
conta as posições adoptadas pelos órgãos 
da UE 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).

Or. cs

Alteração 96
Cristian Silviu Buşoi, Adina-Ioana Vălean

Proposta de regulamento
Artigo 4, n.° 3, alínea h-A) (nova)

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;

Or. en
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Alteração 97
Cristian Silviu Buşoi

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.

Or. en

Alteração 98
Zuzana Roithová

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.°s 1 a 4.

5. A Autoridade fornecerá à Comissão, a 
pedido desta, todas as informações 
disponíveis para executar as tarefas 
referidas nos n.°s 1 e 2.

Or. cs

Alteração 99
Zuzana Roithová

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
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Or. cs

Alteração 100
Cristian Silviu Buşoi, Adina-Ioana Vălean

Proposta de regulamento
Artigo 9 – Título e n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Implementação do número de emergência 
europeu - 112

Telecomunicações de emergência

1. A Autoridade efectuará um exame anual 
das medidas tomadas pelos 
Estados-Membros para informarem os 
cidadãos da existência e utilização do 
número único de emergência europeu, o 
112, com base nas informações recebidas
em aplicação do n.º 4 do artigo 26.º da 
Directiva 2002/22/CE (Directiva Serviço 
Universal). Os resultados desse exame 
serão incluídos no relatório anual referido 
no n.º 2 do artigo 21.º.

1. A Autoridade efectuará um exame anual 
da implementação do número único de 
emergência europeu, o 112, pelos 
Estados-Membros, bem como do 
conhecimento dos cidadãos sobre a 
existência e utilização desse número, com 
base nas avaliações de órgãos 
independentes levadas a efeito em 
aplicação do n.º 6 do artigo 26.º da 
Directiva 2002/22/CE. Os resultados desse 
exame serão incluídos no relatório anual 
referido no n.º 2 do artigo 21.º.

Or. en

Alteração 101
Cristian Silviu Buşoi, Adina-Ioana Vălean

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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 

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

Or. en

Alteração 102
Zuzana Roithová

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, outros órgãos 
administrativos ou órgãos da UE, em 
todas as matérias relativas às comunicações 
electrónicas .

Or. cs

Alteração 103
Zuzana Roithová

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.
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Or. cs

Alteração 104
Zuzana Roithová

Proposta de regulamento
Artigo 20

Texto da Comissão Alteração

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.

Suprimido

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 
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recebidas nas regiões mais distantes da 
Comunidade. A Autoridade monitorizará 
a evolução desses preços e publicará um 
relatório anual.

Or. cs

Alteração 105
Zuzana Roithová

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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 
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aceder facilmente.

Or. cs

Alteração 106
Zuzana Roithová

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;

(d) um Responsável Principal pela 
Segurança das Redes;
(e) um Grupo Permanente de Partes 
Interessadas.
(f) uma Câmara de Recurso.

Or. cs

Alteração 107
Zuzana Roithová

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

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 

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 
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programa de trabalho será adoptado sem 
prejuízo do processo orçamental anual.

processo orçamental anual.

Or. cs

(A presente alteração adapta a tradução checa à versão original inglesa da alteração 55 
apresentada pela deputada Herczog)

Alteração 108
Zuzana Roithová

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. O Conselho de Administração exerce as 
suas competências orçamentais em 
conformidade com os artigos 36.º a 38.º.

6. O Conselho de Reguladores exerce as 
suas competências orçamentais em 
conformidade com os artigos 36.º a 38.º.

Or. cs

Justificação

(Esta alteração aplica-se a todo o texto. A sua aprovação tornará necessárias modificações 
correspondentes em todo o texto.)

Alteração 109
Zuzana Roithová

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 12

Texto da Comissão Alteração

12. O Conselho de Administração adoptará 
o seu regulamento interno.

12. O Conselho de Reguladores adoptará o 
seu regulamento interno.

Or. cs



PE406.113v01-00 16/24 AM\723497PT.doc

PT

Alteração 110
Zuzana Roithová

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

1. O Conselho de Reguladores fornecerá 
um parecer ao Director antes da adopção 
dos pareceres, recomendações e decisões 
referidos nos artigos 4.° a 23.° 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 de Reguladores dará
ao Director Executivo as instruções que 
sejam essenciais para o desempenho das 
suas funções.

Or. cs

Alteração 111
Zuzana Roithová

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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 
será anualmente convocado para uma 
audição perante a comissão relevante do 
Parlamento Europeu para informar sobre 
o desempenho da Autoridade.

Or. cs
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Alteração 112
Zuzana Roithová

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. cs

Alteração 113
Zuzana Roithová

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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.° e no n.º 9 
do artigo 30.°.

Suprimido

Or. cs

Alteração 114
Zuzana Roithová

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Após consulta do Conselho de 
Reguladores, o Conselho de 

4. O Conselho de Reguladores poderá 
prolongar uma única vez o mandato do 
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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.

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 
renovar 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.
Se o mandato não for prorrogado, o 
Director manter-se-á em funções até à 
nomeação do seu sucessor.

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

Or. cs

Alteração 115
Zuzana Roithová

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. cs

(A presente alteração adapta a tradução checa à versão original inglesa da alteração da 
Deputada Herczog.)
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Alteração 116
Zuzana Roithová

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. cs

Alteração 117
Zuzana Roithová

Proposta de regulamento
Artigo 32

Texto da Comissão Alteração

Grupo Permanente de Partes Interessadas Suprimido
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.
2. O Grupo é presidido pelo Responsável 
Principal pela Segurança das Redes. O 
mandato dos membros tem a duração de 
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dois anos e meio. Os membros do Grupo 
não podem ser membros do Conselho de 
Administração nem do Conselho de 
Reguladores.
3. Poderão estar presentes nas reuniões e 
participar nos trabalhos do Grupo 
representantes da Comissão.
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.

Or. cs

Alteração 118
Edit Herczog

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.°;
(c) de uma subvenção da Comunidade, 
inscrita no Orçamento Geral das 
Comunidades Europeias (secção 
"Comissão");
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(d) dos legados, doações ou subvenções 
referidos no n.º 7 do artigo 26.°.
(e) contribuições voluntárias dos Estados-
Membros ou das suas autoridades 
reguladoras.

Or. en

Justificação

Atendendo a que o ORET 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 119
Zuzana Roithová

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 têm a 
seguinte composição:

(a) encargos cobrados pelos serviços 
prestados pela Autoridade;

(a) um terço das receitas anuais assumirá 
a forma de uma subvenção da 
Comunidade a cargo do capítulo 
apropriado do orçamento geral da UE 
com base numa decisão adoptada pela 
autoridade orçamental em conformidade 
com o n.º 47 do Acordo 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 
assumirão a forma de contribuições das 
autoridades reguladoras nacionais. Os 
Estados-Membros contribuirão com 
montantes do mesmo valor. Os 
Estados-Membros asseguram que as 
autoridades reguladoras nacionais sejam 
dotadas de recursos financeiros e 
humanos suficientes para lhes permitir 
executarem as tarefas que lhe são 
confiadas pela Autoridade, bem como 
para financiar adequadamente a 
Autoridade. Os Estados-Membros devem 
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designar uma rubrica orçamental a 
utilizar obrigatoriamente pelas 
autoridades reguladoras nacionais, a fim 
de garantir os recursos dos seus 
orçamentos anuais com que financiarão a 
Autoridade. 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. cs

Alteração 120
Zuzana Roithová

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 as organizações de 
consumidores relevantes) 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.

Or. cs
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Alteração 121
Zuzana Roithová

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, 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.

Or. cs

Alteração 122
Zuzana Roithová

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 e, em seguida, de 
cinco em cinco anos, a Autoridade
avaliará o 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.
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