
AM\723731PT.doc PE406.122v01-00

PT PT

PARLAMENTO EUROPEU
2004 










 2009

Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia

2007/0249(COD)

16.5.2008

ALTERAÇÕES
133 – 249

Projecto de relatório
Pilar del Castillo Vera
(PE404.717v01-00)

Proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que institui a 
Autoridade Europeia para o Mercado das Comunicações Electrónicas

Proposta de regulamento
(COM(2007)0699 – C6-0428/2007 – 2007/0249(COD))



PE406.122v01-00 2/69 AM\723731PT.doc

PT

AM_Com_LegReport



AM\723731PT.doc 3/69 PE406.122v01-00

PT

Alteração 133
Erika Mann

Proposta de regulamento
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) O quadro regulamentar das 
comunicações electrónicas de 2002 
estabelece um sistema de regulação a cargo 
das autoridades reguladoras nacionais e 
prevê que estas cooperem entre si e com a 
Comissão para garantirem o 
desenvolvimento de uma prática de 
regulação coerente e a aplicação coerente 
do quadro regulamentar em toda a 
Comunidade.

(2) O quadro regulamentar das 
comunicações electrónicas de 2002 
estabelece um sistema de regulação a cargo 
das autoridades reguladoras nacionais e 
prevê que estas cooperem entre si e com a 
Comissão para garantirem o 
desenvolvimento de uma prática de 
regulação coerente e a aplicação coerente 
do quadro regulamentar em toda a 
Comunidade, deixando no entanto uma 
margem para a concorrência 
regulamentar entre as autoridades 
reguladoras nacionais no âmbito de 
condições de mercado nacionais 
específicas.

Or. en

Justificação

O BERT não deve traduzir-se na harmonização total dos mercados nacionais. Há que manter 
uma concorrência regulamentar saudável.

Alteração 134
Erika Mann

Proposta de regulamento
Considerando 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-A) O BERT é instituído para permitir a 
coordenação entre as autoridades 
reguladoras dos vários Estados-Membros 
sem harmonizar as actuais abordagens 
regulamentares a um nível passível de 
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comprometer a concorrência 
regulamentar.

Or. en

Alteração 135
Erika Mann

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) Assim, impõe-se uma base institucional 
mais sólida para a criação de um 
organismo que reúna os conhecimentos 
especializados e a experiência das 
autoridades reguladoras nacionais, assim 
como um conjunto de competências 
claramente definidas, tendo em conta a 
necessidade de esse organismo exercer 
uma autoridade real aos olhos dos seus 
membros e do sector que é objecto de 
regulação, através da qualidade das suas 
intervenções.

(7) Assim, impõe-se uma base institucional 
mais sólida para a criação de um 
organismo que reúna os conhecimentos 
especializados e a experiência das 
autoridades reguladoras nacionais, assim 
como um conjunto de competências 
claramente definidas, tendo em conta a 
necessidade de esse organismo exercer 
autoridade aos olhos dos seus membros e 
do sector que é objecto de regulação, 
através da qualidade das suas intervenções.

Or. en

Alteração 136
Erika Mann

Proposta de regulamento
Considerando 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(11-A) A actual abordagem de criar uma 
maior coerência entre as autoridades 
reguladoras nacionais mediante o 
intercâmbio de informações e de 
conhecimentos sobre experiências 
práticas revelou-se bem sucedida no breve 
espaço de tempo em que foi aplicada. Não 
obstante, será necessária uma 
coordenação mais intensa entre todas as 
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autoridades reguladoras a nível nacional 
e europeu para compreender e 
desenvolver o mercado interno dos 
serviços de comunicações electrónicas, de 
modo a incrementar a coerência 
regulamentar.

Or. en

Justificação

Importa referir que, não sendo perfeita, foi no entanto conseguida uma cooperação entre as 
ARN nos últimos anos. É necessária uma maior cooperação para compreender e orientar o 
mercado europeu das comunicações na direcção certa.

Alteração 137
Jorgo Chatzimarkakis

Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Justificação

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

Alteração 138
Dragoş Florin David

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) A Autoridade deverá substituir o 
ERG e funcionar como instância exclusiva 
para a cooperação entre as autoridades 
reguladoras nacionais no exercício de toda 
a gama de responsabilidades que lhes são 
conferidas pelo quadro regulamentar.

(14) A Autoridade substitui o ERG e 
funciona como uma instância exclusiva 
para a cooperação entre as autoridades 
reguladoras nacionais, bem como entre 
estas autoridades e a Comissão, no 
exercício de toda a gama de 
responsabilidades que lhes são conferidas 
pelo quadro regulamentar.

Or. ro

Alteração 139
Dragoş Florin David

Proposta de regulamento
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) A Autoridade deverá ser criada dentro 
da actual estrutura institucional 
comunitária e do actual equilíbrio de 
poderes. Deverá ser independente no que 
diz respeito às matérias técnicas e ter 
autonomia jurídica, administrativa e 
financeira. Para isso, é necessário e 

(15) A Autoridade deverá ser criada dentro 
da actual estrutura institucional 
comunitária e do actual equilíbrio de 
poderes. Deverá ser independente no que 
diz respeito às matérias técnicas e ter 
autonomia jurídica, administrativa e 
financeira. Para isso, é necessário que seja 



AM\723731PT.doc 7/69 PE406.122v01-00

PT

conveniente que seja um organismo 
comunitário com personalidade jurídica e 
que exerça as funções que lhe sejam 
atribuídas pelo presente regulamento.

um organismo comunitário com 
personalidade jurídica e que exerça as 
funções que lhe sejam atribuídas pelo 
presente regulamento.

Or. ro

Alteração 140
Dragoş Florin David

Proposta de regulamento
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) A Autoridade deverá, pois, aconselhar 
a Comissão e as autoridades reguladoras 
nacionais em conformidade com o quadro 
regulamentar comunitário das 
comunicações electrónicas, prestando-lhe 
desse modo assistência na sua aplicação 
efectiva.

(18) A Autoridade deverá, pois, aconselhar 
a Comissão e as autoridades reguladoras 
nacionais, bem como o Parlamento 
Europeu, a pedido deste último, em 
conformidade com o quadro regulamentar 
comunitário das comunicações 
electrónicas, prestando-lhe desse modo 
assistência na sua aplicação efectiva.

Or. ro

Alteração 141
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

(20) A avaliação anual efectuada pelo 
BERT identificará as melhores práticas 
regulamentares, nomeadamente no que 
respeita aos problemas subsistentes no 
mercado e contribuirá para melhorar o 
nível de protecção e segurança dos 
cidadãos.
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problemas subsistentes e contribuirá para 
melhorar o nível de protecção e segurança 
dos cidadãos que viajam na União 
Europeia.

Or. es

Justificação

A presente alteração visa a coerência com a posição adoptada nas alterações às restantes 
disposições propostas, por se considerar que as competências atribuídas à Autoridade 
excedem as que deve ter um organismo deste tipo.

Alteração 142
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Proposta de regulamento
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) No contexto da prossecução dos 
objectivos da Decisão 676/2002/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 7 
de Março de 2002, relativa a um quadro 
regulamentar para a política do espectro 
de radiofrequências na Comunidade 
Europeia (Decisão Espectro 
Radioeléctrico), a Comissão pode pedir à 
Autoridade aconselhamento especializado 
independente relativamente à utilização 
das radiofrequências na Comunidade. 
Esse aconselhamento poderá envolver 
investigações técnicas específicas, assim 
como uma avaliação e uma análise do 
impacto económico ou social das medidas 
políticas em matéria de radiofrequências. 
Poderá igualmente versar sobre matérias 
relacionadas com a aplicação do artigo 4.º 
da Decisão 676/2002/CE, em que a 
Autoridade pode ser chamada a 
aconselhar a Comissão sobre os 
resultados obtidos no âmbito dos 
mandatos por esta conferidos à 
Conferência Europeia das Administrações 

Suprimido
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Postais e de Telecomunicações (CEPT). 

Or. es

Justificação

A presente alteração visa a coerência com as funções do BERT, relativamente ao âmbito das 
quais deve ficar claro que não cobrem questões relativas à e à utilização do espectro.

Alteração 143
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Proposta de regulamento
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

(22) Embora o progresso tecnológico e a 
evolução dos mercados tenham aumentado
as possibilidades de implantação de 
serviços de comunicações electrónicas para 
além das fronteiras geográficas de cada 
Estado-Membro, há o risco de a existência 
de condições jurídicas e regulamentares 
divergentes para a implantação de tais 
serviços ao abrigo do direito nacional 
travar cada vez mais a oferta de serviços 
transfronteiras. A Autoridade deverá, por 
conseguinte, desempenhar um papel 
fundamental no estabelecimento de 
condições harmonizadas para a 
autorização desses serviços, no que diz 
respeito quer às autorizações gerais, quer 
aos direitos de utilização das 
radiofrequências ou ainda aos direitos de 
utilização de números, e no 
aconselhamento da Comissão sobre os 
pormenores das medidas a tomar ao 
abrigo da Directiva 2002/21/CE 
(Directiva-Quadro) para conseguir essas 
condições harmonizadas.

(22) Embora o progresso tecnológico e a 
evolução dos mercados tenham aumentado 
as possibilidades de implantação de 
serviços de comunicações electrónicas para 
além das fronteiras geográficas de cada 
Estado-Membro, a convergência gradual
de condições jurídicas e regulamentares 
divergentes para a implantação de tais 
serviços ao abrigo do direito nacional 
facilitará cada vez mais a oferta de 
serviços transfronteiras.

Or. es
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Justificação

A presente alteração visa encurtar o considerando, simplificando a sua redacção.

Alteração 144
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Considerando 24

Texto da Comissão Alteração

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

(24) A União tem necessidade de um
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 do centro de 
competências especializadas a nível 
europeu nas questões da segurança das 
redes e da informação, que incluirá 
aconselhamento técnico, a pedido da 
Comissão e dos Estados-Membros, 
facilitará a aplicação coerente dessas 
directivas a nível nacional. 

Or. ro

Justificação

A segurança das redes e da informação é fundamental para a confiança dos consumidores 
nos serviços da sociedade da informação.
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Alteração 145
Dragoş Florin David

Proposta de regulamento
Considerando 26

Texto da Comissão Alteração

(26) Caso surjam litígios de natureza 
transfronteiras entre empresas a respeito 
dos direitos ou obrigações previstos no 
quadro regulamentar das comunicações 
electrónicas, a Autoridade deverá poder 
investigar o contexto do litígio e 
aconselhar as autoridades reguladoras 
nacionais em causa sobre as medidas a 
tomar pelas ditas autoridades que considera 
serem as mais adequadas para efeitos de 
resolução do litígio em conformidade com 
as disposições do quadro regulamentar.

(26) Caso surjam litígios de natureza 
transfronteiras entre empresas a respeito 
dos direitos ou obrigações previstos no 
quadro regulamentar das comunicações 
electrónicas, a pedido de uma autoridade 
reguladora nacional com competências em 
matéria de resolução de litígios, bem como 
a pedido da Comissão, a Autoridade 
deverá ordenar um inquérito no âmbito do 
qual examinará o contexto do litígio e 
informará as autoridades reguladoras 
nacionais em causa sobre as medidas a 
tomar pelas ditas autoridades que considera 
serem as mais adequadas para efeitos de 
resolução do litígio em conformidade com 
as disposições do quadro regulamentar.

Or. ro

Alteração 146
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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 

(28) Para poder desempenhar as funções 
que lhe são atribuídas pelo presente 
regulamento e para compreender melhor os 
desafios no domínio das comunicações 
electrónicas, o BERT é competente para 
todos as matérias previstas na 
Directiva-Quadro e nas directivas 
específicas que assim o determinem, 
excluindo aquelas que são da 
competência de organismos ou agências 
comunitárias específicas, como a Agência 
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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.

Europeia para a Segurança das Redes, 
que funcionam fora do seu âmbito de 
aplicação.

Or. es

Justificação

Cumpre clarificar que as questões relativas à segurança das redes e da informação não são 
da competência do BERT ou da Autoridade, mas sim da competência da ENISA.

Alteração 147
Erika Mann

Proposta de regulamento
Considerando 28-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(28-A) o BERT deve contribuir para o 
desenvolvimento de uma cultura de 
segurança das redes e da informação, 
através, nomeadamente, da compreensão 
das ameaças que se colocam às redes de 
segurança, do desenvolvimento das 
melhores práticas, da promoção de 
actividades de avaliação dos riscos e da 
cooperação com as organizações 
internacionais. No âmbito da revisão 
prevista para 1 de Janeiro de 2014, o 
papel do BERT no campo da segurança 
das redes e da informação deve ser 
reavaliado.

Or. en

Justificação

É demasiado cedo para conferir ao BERT um maior papel em temas relacionados com a 
segurança, mas é pertinente afirmar que poderá ser necessário um maior papel no futuro.
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Alteração 148
Dragoş Florin David

Proposta de regulamento
Considerando 29

Texto da Comissão Alteração

(29) Enquanto organismo central para a 
partilha e a troca de informações sobre 
matérias relacionadas com a regulação dos 
serviços de comunicações electrónicas em 
toda a Comunidade, e no interesse da 
promoção da transparência e da redução 
dos encargos administrativos para os 
fornecedores e os utilizadores desses 
serviços, a Autoridade deverá manter e 
tornar acessível um registo contendo 
informações sobre a utilização das 
frequências na Comunidade, com base em 
informações normalizadas fornecidas 
regularmente por cada Estado-Membro. 
Para melhorar a transparência dos preços 
de retalho aplicáveis à realização e à 
recepção de chamadas em roaming dentro 
da Comunidade sujeitas a regulamentação 
e para ajudar os clientes do roaming a 
tomarem decisões sobre a utilização dos 
seu telemóveis quando se encontram no 
estrangeiro, a Autoridade deverá garantir a 
disponibilização às partes interessadas de 
informações actualizadas sobre a aplicação 
do Regulamento (CE) n.º 717/2007 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 
de Junho de 2007, relativo à itinerância nas 
redes telefónicas móveis públicas da 
Comunidade e que altera a Directiva 
2002/21/CE e publicar os resultados dessa 
monitorização anualmente.

(29) Enquanto organismo central para a 
partilha e a troca de informações sobre 
matérias relacionadas com a regulação dos 
serviços de comunicações electrónicas em 
toda a Comunidade, e no interesse da 
promoção da transparência e da redução 
dos encargos administrativos para os 
fornecedores e os utilizadores desses 
serviços, a Autoridade deverá manter e 
tornar acessível um registo contendo 
informações sobre a utilização das 
frequências na Comunidade, com base em 
informações normalizadas fornecidas
regularmente por cada Estado-Membro. 
Para melhorar a transparência dos preços 
de retalho aplicáveis à realização e à 
recepção de chamadas em roaming dentro 
da Comunidade sujeitas a regulamentação 
e para ajudar os clientes do roaming a 
tomarem decisões sobre a utilização dos 
seu telemóveis quando se encontram no 
estrangeiro, o BERT deverá garantir a 
disponibilização às partes interessadas de 
informações actualizadas sobre a aplicação 
do Regulamento (CE) n.º 717/2007 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 
de Junho de 2007, relativo à itinerância nas 
redes telefónicas móveis públicas da 
Comunidade e que altera a Directiva 
2002/21/CE e publicar os resultados dessa 
monitorização anualmente. Estas 
informações deverão ser publicadas numa 
brochura e os seus custos editoriais e 
tipográficos estarão a cargo do orçamento 
do BERT.

Or. ro
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Alteração 149
Paul Rübig

Proposta de regulamento
Considerando 31

Texto da Comissão Alteração

(31) A Comissão deverá poder solicitar à 
Autoridade que exerça quaisquer funções 
específicas adicionais no âmbito da sua 
missão geral que se possa considerar 
contribuírem para o cumprimento dos 
objectivos do quadro regulamentar 
comunitário das comunicações 
electrónicas.

Suprimido

Or. de

Justificação

Esta não se afigura uma delegação de competências justificada, na medida em que as 
autoridades reguladoras só devem ser encarregadas de tais tarefas quando exista uma 
necessidade específica de regulamentação e, quando assim acontece, só através de um acto 
legislativo específico, após consulta dos grupos interessados. Caso contrário, correr-se-ia o 
risco de que tarefas regulamentares cuja necessidade não tenha sido determinada fossem 
delegadas com base na mera suspeita, o que poderia ser prejudicial para a certeza jurídica e, 
em última análise, também para a concorrência.

Alteração 150
Fiona Hall

Proposta de regulamento
Considerando 32

Texto da Comissão Alteração

(32) A estrutura da Autoridade deverá ser 
adequada para as funções que irá 
desempenhar. A experiência com 
autoridades comunitárias similares 
fornece alguma orientação nesta matéria, 
mas a estrutura deverá ser adaptada para 
responder às necessidades específicas do 

(32) A estrutura do BERT deverá ser 
adequada para as funções que irá 
desempenhar. A estrutura deverá ser 
adaptada para responder às necessidades 
específicas do sistema comunitário de 
regulação das comunicações electrónicas. 
Em particular, haverá que respeitar
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sistema comunitário de regulação das 
comunicações electrónicas. Em particular, 
haverá que definir claramente o papel 
específico das autoridades reguladoras 
nacionais e a sua natureza independente.

inteiramente o papel específico das ARN e 
a sua natureza independente, tanto a nível 
nacional como europeu.

Or. en

Justificação

A noção de independência das ARN torna-se inquestionável, tanto a nível individual, 
nacional ou, colectivamente, a nível europeu, enquanto pedras angulares de uma 
regulamentação efectiva neste sector.

Alteração 151
Mary Honeyball

Proposta de regulamento
Considerando 32

Texto da Comissão Alteração

(32) A estrutura da Autoridade deverá ser 
adequada para as funções que irá 
desempenhar. A experiência com 
autoridades comunitárias similares 
fornece alguma orientação nesta matéria, 
mas a estrutura deverá ser adaptada para 
responder às necessidades específicas do 
sistema comunitário de regulação das 
comunicações electrónicas. Em particular, 
haverá que definir claramente o papel 
específico das autoridades reguladoras 
nacionais e a sua natureza independente.

(32) A estrutura do BERT deverá ser 
adequada para as funções que irá 
desempenhar. A estrutura deverá ser 
adaptada para responder às necessidades 
específicas do sistema comunitário de 
regulação das comunicações electrónicas. 
Em particular, haverá que respeitar
inteiramente o papel específico das ARN e 
a sua natureza independente, tanto a nível 
nacional como europeu.

Or. en

Justificação

A presente alteração torna inquestionável a noção de independência das ARN.
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Alteração 152
Erika Mann

Proposta de regulamento
Considerando 32

Texto da Comissão Alteração

(32) A estrutura da Autoridade deverá ser 
adequada para as funções que irá 
desempenhar. A experiência com 
autoridades comunitárias similares 
fornece alguma orientação nesta matéria, 
mas a estrutura deverá ser adaptada para 
responder às necessidades específicas do 
sistema comunitário de regulação das 
comunicações electrónicas. Em particular, 
haverá que definir claramente o papel 
específico das autoridades reguladoras 
nacionais e a sua natureza independente.

(32) A estrutura do BERT deverá ser 
simples e adequada para as funções que irá 
desempenhar. O número de efectivos não 
deve ser superior a 30 funcionários. A 
estrutura deverá ser adaptada para 
responder às necessidades específicas do 
sistema comunitário de regulação das 
comunicações electrónicas. Em particular, 
haverá que definir claramente o papel 
específico das autoridades reguladoras 
nacionais e a sua natureza independente.

Or. en

Alteração 153
Pilar del Castillo Vera

Proposta de regulamento
Considerando 32

Texto da Comissão Alteração

(32) A estrutura da Autoridade deverá ser 
adequada para as funções que irá 
desempenhar. A experiência com 
autoridades comunitárias similares 
fornece alguma orientação nesta matéria, 
mas a estrutura deverá ser adaptada para 
responder às necessidades específicas do 
sistema comunitário de regulação das 
comunicações electrónicas. Em particular, 
haverá que definir claramente o papel 
específico das autoridades reguladoras 
nacionais e a sua natureza independente.

(32) A estrutura do BERT deverá ser 
adequada para as funções que irá 
desempenhar. A estrutura deverá ser 
adaptada para responder às necessidades 
específicas do sistema comunitário de 
regulação das comunicações electrónicas. 
Em particular, haverá que definir 
claramente o papel específico das ARN e a 
sua natureza independente a todos os 
níveis.

Or. en
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Alteração 154
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Proposta de regulamento
Considerando 33

Texto da Comissão Alteração

(33) A Autoridade deverá dispor dos 
poderes necessários para exercer as suas 
funções de regulação de um modo eficiente 
e, sobretudo, independente. Reflectindo a 
situação ao nível nacional, o Conselho de 
Reguladores deverá, por conseguinte, agir 
independentemente de qualquer interesse 
de mercado e não pedir nem aceitar 
instruções de qualquer Governo ou outra 
entidade pública ou privada. 

(33) O BERT deverá dispor dos poderes 
necessários para exercer as suas funções de 
um modo eficiente e, sobretudo, 
independente.Quando intervenha em 
questões relacionadas com a regulação 
dos mercados, e reflectindo a situação ao 
nível nacional, o Conselho de Reguladores 
deve, pois, actuar independentemente de 
quaisquer interesses de mercado e não 
solicitar nem receber instruções de nenhum 
Governo nem de qualquer outra entidade 
pública ou privada.

Or. es

Justificação

A "Autoridade” não deve ter funções reguladoras, mas de carácter unicamente consultivo.

Alteração 155
Catherine Trautmann

Proposta de regulamento
Considerando 37

Texto da Comissão Alteração

(37) Para além dos seus princípios de 
funcionamento baseados na independência 
e na transparência, a Autoridade deverá ser 
uma organização aberta a contactos com a 
indústria, com os consumidores e com 
outras partes interessadas. A Autoridade 
deverá reforçar a cooperação entre os 
diferentes protagonistas que operam no 
domínio da segurança das redes e da 

(37) Para além dos seus princípios de 
funcionamento baseados na independência 
e na transparência, a Autoridade deverá ser 
uma organização aberta a contactos com, 
inter alia, a indústria, com os 
consumidores, com os sindicatos, com 
organismos do sector público, com 
centros de investigação e com outras
partes interessadas. Sempre que 
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informação, nomeadamente organizando, 
periodicamente, consultas junto da 
indústria, de centros de investigação e de 
outros interessados e estabelecendo uma 
rede de contactos para os organismos 
comunitários, organismos do sector 
público designados pelos Estados-
Membros, o sector privado e organizações 
de consumidores.

conveniente, o BERT deverá auxiliar a 
Comissão na diosseminação e 
intercâmbio das melhores práticas entre 
empresas.

Or. en

Justificação

O BERT deve ter a possibilidade de consultar e interagir com todas as partes interessadas do 
sector das comunicações electrónicas.

Alteração 156
Pilar del Castillo Vera

Proposta de regulamento
Considerando 40

Texto da Comissão Alteração

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

(40) Para garantir a total autonomia e 
independência do BERT, este deverá 
contar com um orçamento autónomo.
Embora um terço do seu financiamento 
seja assegurado pelo orçamento geral da 
União Europeia, dois terços das suas 
receitas serão assegurados pelas ARN.
Cumpre aos Estados-Membros assegurar 
que as ARN disponham de fundos 
adequados e não sujeitos a quaisquer 
condições para esse efeito. Este método de 
financiamento não deve pôr em causa a 
independência do BERT relativamente 
aos Estados-Membros e à Comissão.

Or. en
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Alteração 157
Pilar del Castillo Vera

Proposta de regulamento
Considerando 42

Texto da Comissão Alteração

(42) A Comissão deverá poder impor 
sanções financeiras às empresas que não 
forneçam as informações necessárias para 
a Autoridade desempenhar com eficácia as 
suas tarefas. Por seu lado, os Estados-
Membros deverão garantir a existência de 
um quadro adequado para a imposição, às 
empresas, de sanções eficazes, 
proporcionadas e dissuasivas pelo não 
cumprimento das obrigações decorrentes 
do presente regulamento. 

(42) A Comissão deverá poder adoptar as 
medidas necessárias sempre que as
empresas não forneçam as informações 
necessárias para o BERT desempenhar 
com eficácia as suas tarefas Por seu lado, 
os Estados-Membros deverão garantir a 
existência de um quadro adequado para a 
imposição, às empresas, de sanções 
eficazes, proporcionadas e dissuasivas pelo 
não cumprimento das obrigações 
decorrentes do presente regulamento. 

Or. en

Alteração 158
Erika Mann

Proposta de regulamento
Considerando 49-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(49-A) Em 1 de Janeiro de 2014, deverá 
ser realizada uma revisão tendente a 
avaliar a eventual necessidade de 
prorrogar o mandato do BERT. Caso se 
justifique uma prorrogação, as 
disposições orçamentais e processuais, 
assim como os recursos humanos deverão 
ser revistos.

Or. en
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Alteração 159
Alexander Alvaro

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) com as 
responsabilidades estabelecidas pelo 
presente regulamento. A Comissão 
consultará o BERT no exercício das 
funções que lhe são atribuídas pela 
Directiva-Quadro e pelas directivas 
específicas, tal como previsto no presente 
regulamento.
(A alteração aplica-se a todo o texto. Caso 
seja aprovada, deverão ser introduzidas as 
adaptações correspondentes.)

Or. en

Justificação

Visa formalizar o âmbito alargado do antigo ERG, enquanto consultor e coordenador da 
política regulamentar comum europeia. O termo aplica-se a todo o texto.

Alteração 160
Jorgo Chatzimarkakis

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 Grupo de Reguladores 
Europeus (ERG) com as responsabilidades 
estabelecidas pelo presente regulamento.

(A alteração aplica-se a todo o texto. Caso 
seja aprovada, deverão ser introduzidas as 
adaptações correspondentes.)
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Or. en

Justificação

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

Alteração 161
David Hammerstein

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. A Autoridade agirá no âmbito da 
Directiva-Quadro e das directivas 
específicas e tirará partido das 
competências especializadas das 
autoridades reguladoras nacionais. 
Contribuirá para um melhor 
funcionamento do mercado interno das 
redes e serviços de comunicações 
electrónicas, incluindo, em particular: 

a) o incremento de mercados das 
comunicações transfronteiriças 
interoperáveis,
b) o acesso aos mercados das 
comunicações electrónicas sem 
discriminação,
c) a gestão da transição do mercado para 
infra-estruturas de informação livres 
como a Internet,
d) a coerência das actividades reguladoras 
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nacionais 
através do exercício das funções 
enumeradas nos capítulos II e III.

Or. en

Justificação

O papel da autoridade deve ser o de promover a concorrência. Não lhe cabe "desenvolver" 
as comunicações transfronteiriças. As principais tarefas neste contexto são a gestão da 
transição estrutural dos mercados de telecomunicações tradicionais para o mundo da 
Internet e o combate aos entraves ao acesso e à discriminação, assegurando uma abordagem 
coerente por parte de todos os reguladores na Europa.

Alteração 162
Patrizia Toia

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. O BERT agirá no âmbito da Directiva-
Quadro e das directivas específicas e tirará 
partido das competências especializadas 
das autoridades reguladoras nacionais. 
Contribuirá para o melhor funcionamento 
do mercado interno das redes e serviços de 
comunicações electrónicas, incluindo, em 
particular, a promoção de uma aplicação 
eficaz e coerente do quadro regulamentar 
das comunicações electrónicas e o 
desenvolvimento de comunicações 
electrónicas transcomunitárias, através do 
exercício das funções enumeradas nos 
capítulos II e III.

Or. en
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Alteração 163
Erika Mann

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. O BERT agirá no âmbito da Directiva-
Quadro e das directivas específicas e tirará 
partido das competências especializadas 
das autoridades reguladoras nacionais. 
Contribuirá para a melhoria da 
regulamentação nacional no sector das 
comunicações electrónicas e 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

Or. en

Alteração 164
Erika Mann

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. O BERT funcionará como meio de 
intercâmbio de informações e de adopção 
de decisões coerentes por parte das ARN. 
O BERT assegurará a organização de 
base na tomada de decisões das ARN; 
adoptará posições comuns e pareceres, 
aconselhará a Comissão e assistirá as 
ARN em todos as questões que se 
inscrevam no âmbito das funções 
confiadas às ARN nos termos da 
Directiva-Quadro e das directivas 
específicas.
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Or. en

Alteração 165
Erika Mann

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 5-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-B. Com a entrada em vigor do presente 
regulamento, o Conselho e o Parlamento
Europeu adoptam uma decisão que 
estabelece um organismo destinado a 
assegurar que o BERT disponha de 
recursos adequados. A Decisão prevê que 
o organismo seja parte da administração 
comunitária no que se refere aos termos e 
condições de emprego e às 
responsabilidades orçamentais; na 
medida em que seja necessário assegurar 
o desempenho autónomo das tarefas do 
BERT, a Decisão prevê disposições 
específicas relativas ao pessoal do 
organismo. Além disso, a Decisão 
estabelece as normas a seguir na primeira 
assembleia e na primeira presidência do 
BERT.
O organismo fica localizado em Bruxelas.

Or. en

Alteração 166
Erika Mann

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parte introdutória 

Texto da Comissão Alteração

No exercício das funções que lhe são 
atribuídas pelo presente regulamento, a 
Autoridade:

No exercício das funções que lhe são 
atribuídas pelo presente regulamento, o 
BERT:
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Or. en

Alteração 167
Erika Mann

Proposta de regulamento
Artigo 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

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

(a) emitirá pareceres, recomendações e 
decisões por sua própria iniciativa, sempre 
que o presente regulamento assim o 
preveja, em todas as matérias que se 
insiram na esfera de competências 
atribuída ao BERT;

Or. en

Justificação

O BERT só deverá actuar no âmbito das funções que lhe são atribuídas pelo presente 
regulamento. Será um organismo independente que actua por iniciativa própria.

Alteração 168
Dragoş Florin David

Proposta de regulamento
Artigo 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

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

(a) emitirá pareceres a pedido da 
Comissão, das autoridades reguladoras 
nacionais ou por sua própria iniciativa e 
prestará assistência à Comissão 
fornecendo-lhe apoio técnico adicional, 
bem como outras informações de carácter 
técnico necessárias, em todas as matérias 
relativas às comunicações electrónicas;

Or. ro
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Alteração 169
David Hammerstein

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

Texto da Comissão Alteração

(h-A) prestará assistência técnica e 
entrará em contacto com as comunidades 
de fonte aberta que desenvolvem 
elementos essenciais das infra-estruturas
de comunicações europeias;

Or. en

Justificação

Actualmente, grande parte das infra-estruturas de comunicações electrónicas é desenvolvida 
por comunidades de fonte aberta. A nova instituição deve estabelecer o contacto com estas 
comunidades e promover a sensibilização para as actividades regulamentares a nível 
europeu.

Alteração 170
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Proposta de regulamento
Artigo 3 – alínea i)

Texto da Comissão Alteração

(i) formulará recomendações às
autoridades reguladoras nacionais sobre 
litígios transfronteiras e sobre matérias 
relacionadas com a info-acessibilidade.

(i) aconselhará as autoridades reguladoras 
nacionais sobre litígios transfronteiras e, 
quando adequado, sobre matérias 
relacionadas com a info-acessibilidade.

Or. es

Justificação

Há que evitar o termo "recomendação", que, no âmbito do direito comunitário, tem um 
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significado já bem definido.

Alteração 171
Silvia-Adriana Ţicău

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

Texto da Comissão Alteração

(i-A) elabora e apresenta anualmente ao 
Parlamento Europeu e à Comissão, um 
relatório sobre a segurança das redes de 
comunicações electrónicas e dos sistemas 
de informação que se centre no 
fornecimento de serviços específicos da 
sociedade da informação, em especial no 
domínio dos serviços de e-governação, e 
propõe à Comissão a adopção de medidas 
destinadas a melhorar a segurança dessas 
redes e sistemas.  

Or. ro

Justificação

A segurança dos serviços específicos da sociedade da informação e, em especial, dos serviços 
de e-governação, deveria ser debatida pelo Parlamento Europeu e pela Comissão.

Alteração 172
David Hammerstein

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

Texto da Comissão Alteração

(i-A) proporcionar software autorizado ao 
abrigo da Licença Pública da União 
Europeia ou de uma licença equivalente.

Or. en
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Justificação

A instituição pode não só organizar conferências, mas também publicar software destinado 
aos reguladores nacionais ou aos utilizadores finais. A alteração clarifica este aspecto.

Alteração 173
Erika Mann

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, o BERT emitirá 
pareceres sobre todas as matérias relativas 
às comunicações electrónicas, tal como 
estabelecido no presente regulamento. O 
BERT pode emitir igualmente, por sua 
própria iniciativa, um parecer sobre estas 
matérias dirigido à Comissão ou às ARN. 
O BERT oferecerá soluções alternativas, 
quando for adequado.

Or. en

Justificação

É necessário deixar claro que o BERT funciona exclusivamente no âmbito do presente 
regulamento.

Alteração 174
Nikolaos Vakalis

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 

2. O BERT 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 
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Comissão em conformidade com o artigo 
19.º da Directiva 2002/21/CE (Directiva-
Quadro).

conformidade com o artigo 19.º da 
Directiva 2002/21/CE (Directiva-Quadro). 
O BERT ficará encarregado de 
monitorizar o cumprimento das 
disposições regulamentares através de 
indicadores-chave de desempenho (ICD) 
anuais que sirvam de marco de referência 
do desempenho, em particular, no que 
respeita aos estrangulamentos restantes.

Or. en

Justificação

Para conseguir a aplicação harmonizada das disposições existentes em matéria de 
desagregação do lacete local (LLU) é essencial haver uma monitorização e marcos de 
referência coerentes. O BERT deve ter poderes para controlar a aplicação correcta da LLU e 
fornecer claros marcos de referência de boas práticas em matéria prazos, preços e 
procedimentos usados. O BERT deve fornecer aos reguladores nacionais marcos de 
referência uniformes para avaliar a aplicação com base em ICD anuais, que incluam prazos,
termos e entrega de lacetes locais, preços e níveis de serviço e termos e condições para os 
sistemas de informação.

Alteração 175
Anni Podimata

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. O BERT 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). 
O BERT ficará encarregado de 
monitorizar o cumprimento das 
disposições regulamentares através de
indicadores-chave de desempenho (ICD) 
anuais que sirvam de marco de referência 
do desempenho, em particular, no que 
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respeita aos estrangulamentos restantes.

Or. en

Justificação

O BERT deve ter poderes para controlar a aplicação correcta da LLU e fornecer claros 
marcos de referência de boas práticas em matéria prazos, preços e procedimentos usados.

Alteração 176
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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. O BERT contribuirá, em particular, para 
a aplicação harmonizada das disposições 
da Directiva-Quadro e das directivas 
específicas dando assistência à Comissão, 
quando esta o solicite, na preparação das 
recomendações ou decisões a adoptar pela 
Comissão relativamente a qualquer das 
matérias mencionadas no artigo 3.º do 
presente regulamento, em conformidade 
com o artigo 19.º da Directiva 2002/21/CE 
(Directiva-Quadro).

Or. es

Justificação

De acordo com a proposta relativa ao BERT formulada em anteriores alterações.
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Alteração 177
Catherine Trautmann

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) e, se for adequado, de mercados 
subnacionais;

Or. en

Justificação

O BERT tem um papel consultivo na análise de mercados a nível nacional e, se for adequado, 
subnacional.

Alteração 178
Dragoş Florin David

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

Texto da Comissão Alteração

(h) implantação efectiva do número de 
chamada de emergência 112, em 
conformidade com o artigo 26.º da 
Directiva 2002/22/CE (Directiva Serviço 
Universal);

(h) implantação e monotorização eficaz da 
utilização do número de chamada de 
emergência 112, em conformidade com o 
artigo 26.º da Directiva 2002/22/CE 
(Directiva Serviço Universal);

Or. ro
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Alteração 179
Nikolaos Vakalis

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

Texto da Comissão Alteração

(m) medidas em prol da transparência na 
implementação da desagregação do lacete 
local, em conformidade com o artigo 9.º da 
Directiva 2002/19/CE (Directiva Acesso);

(m) medidas em prol da transparência na 
implementação da desagregação do lacete 
local, em conformidade com o artigo 9.º da 
Directiva 2002/19/CE (Directiva Acesso);
estas medidas incluirão, em particular, 
objectivos para o reforço do Regulamento 
(CE) n.º 2887/2000 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 18 de 
Dezembro de 2000, relativo à oferta de 
acesso desagregado ao lacete local1, como 
prazos, termos e condições para a 
produção e entrega de lacetes locais, 
preços e níveis de serviço de acordos de 
nível de serviço e termos e condições para 
sistemas de informação que garantam o 
acesso idêntico a informação específica;
_____________________
1 OJ L 336, 30.12.2000. p. 4.

Or. en

Justificação

Para conseguir a aplicação harmonizada das disposições existentes em matéria de 
desagregação do lacete local (LLU) é essencial haver uma monitorização e marcos de 
referência coerentes. O BERT deve ter poderes para controlar a aplicação correcta da LLU e 
fornecer claros marcos de referência de boas práticas em matéria prazos, preços e 
procedimentos usados. O BERT deve fornecer aos reguladores nacionais marcos de 
referência uniformes para avaliar a aplicação com base em ICD anuais, que incluam prazos, 
termos e entrega de lacetes locais, preços e níveis de serviço e termos e condições para os 
sistemas de informação.



AM\723731PT.doc 33/69 PE406.122v01-00

PT

Alteração 180
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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»);

(o) matérias da competência do BERT 
identificadas na Directiva-Quadro e nas 
directivas específicas, na medida em que 
afectem a gestão do espectro ou se vejam 
afectados por esta;

Or. es

Justificação

Seria conveniente que as directivas definissem quais as questões a incluir no âmbito das 
competências da "Autoridade".

Alteração 181
Erika Mann

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

Texto da Comissão Alteração

4-A. A Comissão e as ARN terão em 
devida consideração os pareceres emitidos 
pelo BERT. Se o BERT propuser soluções 
alternativas à luz de condições de 
mercado diferentes e dependência de 
trajectória ("path dependence") de 
diferentes abordagens reguladoras, as 
ARN estudarão qual a solução que 
melhor se adequa à sua abordagem 
reguladora. As ARN e a Comissão 
tornarão pública a forma como o parecer 
do BERT foi tido em consideração.

Or. en
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Justificação

É necessário ter em conta as diferenças existentes nos mercados nacionais ao propor 
soluções.

Alteração 182
Fiona Hall

Proposta de regulamento
Artigo 5 – título

Texto da Comissão Alteração

Consulta da Autoridade sobre a definição e 
a análise dos mercados nacionais e sobre 
medidas correctivas (remédios)

Consulta do BERT sobre a definição e a 
análise dos mercados nacionais e sobre 
medidas correctivas (remédios)

Or. en

Justificação

Mesmo com a retirada do veto da Comissão sobre as soluções a aplicar, o BERT deve ter um 
papel a desempenhar a este respeito.

Alteração 183
Pilar del Castillo Vera

Proposta de regulamento
Artigo 5 – título

Texto da Comissão Alteração

Consulta da Autoridade sobre a definição e 
a análise dos mercados nacionais e sobre 
medidas correctivas (remédios)

Consulta do BERT sobre a definição e a 
análise dos mercados nacionais e sobre 
medidas correctivas (remédios)

Or. en
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Alteração 184
Catherine Trautmann

Proposta de regulamento
Artigo 5 – título

Texto da Comissão Alteração

Consulta da Autoridade sobre a definição e 
a análise dos mercados nacionais e sobre 
medidas correctivas (remédios)

Consulta do BERT sobre a definição e a 
análise dos mercados nacionais e sobre 
medidas correctivas (remédios)

Or. en

Justificação

Para ser coerente com a Directiva (2002/21/CE) relativa a um quadro regulamentar comum 
para as redes e serviços de comunicações electrónicas, na qual o BERT tem um papel a 
desempenhar sobre as soluções a aplicar, é necessário manter a referência a tal.

Alteração 185
Mary Honeyball

Proposta de regulamento
Artigo 5 – título

Texto da Comissão Alteração

Consulta da Autoridade sobre a definição e 
a análise dos mercados nacionais e sobre 
medidas correctivas (remédios)

Consulta do BERT sobre a definição e a 
análise dos mercados nacionais e sobre 
medidas correctivas (remédios)

Or. en

Justificação

Mesmo com a retirada do veto da Comissão sobre as soluções a aplicar, o BERT deve ter um 
papel a desempenhar quanto às soluções propostas.
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Alteração 186
Catherine Trautmann

Proposta de regulamento
Artigo 6 – título

Texto da Comissão Alteração

Análise dos mercados nacionais pela 
Autoridade

Análise dos mercados nacionais pelo 
BERT

Or. en

Alteração 187
Catherine Trautmann

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1

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 
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.

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, o 
BERT 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. Essas obrigações 
serão coerentes com os artigos 8.º e 9.º a 
13.º-A da Directiva 2002/19/CE (Directiva 
Acesso) e o artigo 17.º da Directiva 
2002/22/CE (Directiva Serviço Universal).

Or. en
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Justificação

Caso uma ARN não tenha concluído a sua análise de um mercado relevante no prazo 
estabelecido no n.º 6 do artigo 16.º da Directiva 2002/21/CE (Directiva-Quadro), a Comissão 
deve ter a possibilidade de pedir ao BERT que formule um parecer, que inclua um projecto de 
medida.

Alteração 188
Dragoş Florin David

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. A pedido das autoridades 
reguladoras nacionais, a Autoridade deve 
cooperar com estas e proporcionar-lhes 
apoio e assessoria de natureza técnica 
para a melhor implementação possível do 
número de chamada de emergência, o 
112. 

Or. ro

Alteração 189
Catherine Trautmann

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 da Comissão, o BERT
aconselhá-la-á, bem como ao Grupo para 
a Política do Espectro de 
Radiofrequências (a seguir designado 
RSPG), em relação a questões que se 
insiram no âmbito de responsabilidades 
do BERT que afectem ou sejam afectadas 
pela utilização das radiofrequências para as 
comunicações electrónicas na 
Comunidade. O BERT cooperará com o 
RSPG quando for adequado.
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Or. en

Justificação

A referência ao RSPG permite manter a coerência com a Directiva 2002/21/CE (Directiva-
Quadro).

Alteração 190
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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.

Suprimido

Or. es

Justificação

A Autoridade europeia não deve desempenhar qualquer papel em matéria de espectro, nem 
em áreas a que se refere o artigo 6.º da Decisão relativa ao espectro (relações com países 
terceiros e organizações internacionais), dado que, para esse efeito, deveriam fazer parte da 
Autoridade as ANR com responsabilidades em matéria de espectro.

Alteração 191
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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 

Suprimido
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políticas das comunicações electrónicas, 
no qual identificará as eventuais 
necessidades e desafios.

Or. es

Justificação

A Autoridade não deve ter quaisquer competências em matéria de espectro.

Alteração 192
Erika Mann

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 Comissão pode requerer ao BERT 
que emita um parecer destinado à 
Comissão, ao RSPG ou ao RSC 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 pelo BERT
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.

Or. en
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Alteração 193
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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.

Or. es

Justificação

Coerência com as competências que se considera que deve ter a Autoridade europeia.

Alteração 194
Erika Mann

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. O BERT, 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. À 
luz de condições de mercado diferentes e 
dependência de trajectória ("path 
dependence") de diferentes abordagens 
reguladoras nacionais, o BERT pode 
desenvolver soluções alternativas para 
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problemas no âmbito do quadro 
regulamentar harmonizado.

Or. en

Alteração 195
David Hammerstein

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) encomendando ou efectuando estudos 
sobre as redes e serviços de comunicações 
electrónicas e a sua regulação e 
protecção; e 

(b) encomendando ou efectuando estudos 
sobre as redes de comunicações 
electrónicas e a interoperabilidade dos 
serviços; e

Or. en

Justificação

O termo "protecção" carece de precisão. A melhor salvaguarda para a concorrência no 
mercado é uma vigilância estreita das questões de interoperabilidade, já que está 
relacionada com o objectivo de promover a concorrência. Torna a disposição mais precisa.

Alteração 196
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) encomendando ou efectuando estudos 
sobre as redes e serviços de comunicações 
electrónicas e a sua regulação e protecção; 
e

(b) encomendando ou efectuando estudos 
sobre as redes e serviços de comunicações 
electrónicas e a sua regulação, nas 
matérias da competência do BERT 
definidas na Directiva-Quadro e nas 
directivas específicas,

Or. es
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Justificação

A temática dos relatórios susceptíveis de ser encomendados à Autoridade ou ao BERT deve 
limitar-se às matérias da sua competência.

Alteração 197
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) encomendando ou efectuando estudos 
sobre as redes e serviços de comunicações 
electrónicas e a sua regulação e protecção; 
e 

(b) encomendando ou efectuando estudos 
sobre as redes e serviços de comunicações 
electrónicas e os serviços e sistemas de 
e-governação e a sua regulação; e 

Or. ro

Justificação

Os serviços de e-governação devem constituir uma parte essencial das actividades das 
instituições responsáveis pela segurança das redes de comunicações electrónicas.  

Alteração 198
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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 ANR nas matérias que 
são da competência do BERT 
estabelecidas na Directiva-Quadro e nas 
directivas específicas.

Or. es

Justificação

A temática dos relatórios susceptíveis de ser encomendados à Autoridade devem limitar-se às 
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matérias da sua competência.

Alteração 199
Silvia-Adriana Ţicău

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

Texto da Comissão Alteração

 c-A) apoiando, juntamente com os 
Estados-Membros, as iniciativas da 
Comissão destinadas a assegurar a 
interoperabilidade das redes de 
comunicações electrónicas, dos sistemas 
de informação e dos registos electrónicos, 
como previsto pela legislação 
comunitária.

Or. ro

Justificação

Certos projectos que são necessários para assegurar a interoperabilidade das redes de 
comunicações electrónicas, dos sistemas de informação e dos registos electrónicos, como 
previsto pela legislação comunitária, devem ser concretizados a nível comunitário e incluídos 
no orçamento da Comunidade

Alteração 200
David Hammerstein

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 no formato ISO 
32000:2008, ISO/IEC 26300:2006, ou 
ISO/IEC 15445:2000.

Or. en
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Justificação

Clarificação. Menciona as normas de documentos ISSO mais comuns que são obrigatórias 
para as agências governamentais de muitos Estados-Membros.

Alteração 201
Erika Mann

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. O BERT disponibilizará essas 
informações ao público de um modo 
facilmente acessível; a confidencialidade 
será respeitada por motivos justificáveis.

Or. en

Alteração 202
Dragoş Florin David

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, ao Parlamento 
Europeu, ao Conselho e à Comissão de 
um modo facilmente acessível.

Or. ro
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Alteração 203
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Autoridade poderá fornecer à 
Comissão, juntamente com a publicação do 
relatório anual, um parecer sobre as 
medidas que poderão ser tomadas para 
resolver os problemas identificados na 
avaliação das questões referidas no n.º 1.

3. O BERT fornecerá à Comissão, 
juntamente com a publicação do relatório 
anual, um parecer sobre as medidas que 
poderão ser tomadas para resolver os 
problemas identificados na avaliação das 
questões referidas no n.º 1.

Or. es

Justificação

Não parece pertinente que o relatório da Autoridade seja só elaborado a pedido da 
Comissão, pois é lógico que, se a Autoridade ou o BERT elaboram um relatório sobre a 
situação dos mercados, esse relatório deverá não só identificar os problemas existentes, mas 
também propor as soluções adequadas, sem necessidade de que a Comissão apresente um 
pedido específico para o efeito.

Alteração 204
Dragoş Florin David

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A pedido da Comissão, a Autoridade 
aconselhará a Comissão e os Estados-
Membros sobre o melhoramento da 
interoperabilidade, do acesso e da 
utilização dos serviços e equipamentos 
terminais de comunicações electrónicas, 
em especial no que respeita à 
interoperabilidade transfronteiras. Criará 
um grupo composto por representantes 
dos Estados-Membros, de associações de 
empresas do sector das comunicações 
electrónicas, de associações de 
utilizadores finais e de associações que 

(1) A pedido da Comissão, a Autoridade 
aconselhará a Comissão e as autoridades 
reguladoras nacionais sobre o 
melhoramento da interoperabilidade, do 
acesso e da utilização dos serviços e 
equipamentos terminais de comunicações 
electrónicas, em especial no que respeita à 
interoperabilidade transfronteiras, 
analisando as necessidades específicas dos 
utilizadores finais com deficiência e dos 
idosos.



PE406.122v01-00 46/69 AM\723731PT.doc

PT

representam os utilizadores finais com 
deficiência. Este grupo debruçar-se-á 
igualmente sobre as necessidades 
específicas dos utilizadores finais com 
deficiência e dos idosos. 

Or. ro

Alteração 205
Erika Mann

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 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, nos termos dos processos 
eleitorais enunciados no regulamento 
interno.

Or. en

Alteração 206
Fiona Hall

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O Conselho de Administração reúne-se 
por convocação do seu presidente. O 
Director da Autoridade participa nas 
deliberações, salvo decisão em contrário 
do Conselho de Administração. O 
Conselho de Administração reúne-se, pelo 

3. O Conselho de Reguladores reúne-se 
por convocação do presidente pelo menos,
quatro vezes por ano em sessão ordinária.
Poderá reunir-se igualmente a título 
excepcional, por iniciativa do seu 
presidente, a pedido da Comissão ou a 



AM\723731PT.doc 47/69 PE406.122v01-00

PT

menos, duas vezes por ano em sessão 
ordinária. Reunir-se-á igualmente por 
iniciativa do seu presidente, a pedido da 
Comissão ou a pedido de, pelo menos, um 
terço dos seus membros. O Conselho de
Administração poderá convidar qualquer 
pessoa cuja opinião possa ser considerada 
útil a participar nas suas reuniões na 
qualidade de observador. Os membros do 
Conselho de Administração poderão, 
respeitando o regulamento interno, ser 
assistidos por conselheiros ou por peritos. 
O secretariado do Conselho de 
Administração é assegurado pela 
Autoridade.

pedido de, pelo menos, um terço dos seus 
membros. O Conselho de Reguladores
poderá convidar qualquer pessoa cuja 
opinião possa ser considerada útil a 
participar nas suas reuniões na qualidade 
de observador. Os membros do Conselho 
de Reguladores poderão, respeitando o 
regulamento interno, ser assistidos por 
conselheiros ou por peritos.

Or. en

Justificação

A convocação das reuniões do órgão de direcção do BERT deve ser feita pelo presidente do 
mesmo. Isto não deve prejudicar as responsabilidades operacionais do Director-Geral 
(preparar a agenda e enviar os avisos de reunião).

Alteração 207
Catherine Trautmann

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O Conselho de Administração reúne-se
por convocação do seu presidente. O 
Director da Autoridade participa nas 
deliberações, salvo decisão em contrário 
do Conselho de Administração. O 
Conselho de Administração reúne-se, pelo 
menos, duas vezes por ano em sessão 
ordinária. Reunir-se-á igualmente por 
iniciativa do seu presidente, a pedido da 
Comissão ou a pedido de, pelo menos, um 
terço dos seus membros. O Conselho de
Administração poderá convidar qualquer 
pessoa cuja opinião possa ser considerada 
útil a participar nas suas reuniões na 

3. O Conselho de Reguladores reúne-se 
por convocação do presidente pelo menos, 
quatro vezes por ano em sessão ordinária. 
Poderá haver também reuniões especiais
por iniciativa do seu presidente, a pedido 
da Comissão ou a pedido de, pelo menos, 
um terço dos seus membros. O Conselho 
de Reguladores poderá convidar qualquer 
pessoa cuja opinião possa ser considerada 
útil a participar nas suas reuniões na 
qualidade de observador. Os membros do 
Conselho de Reguladores poderão, 
respeitando o regulamento interno, ser 
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qualidade de observador. Os membros do 
Conselho de Administração poderão, 
respeitando o regulamento interno, ser 
assistidos por conselheiros ou por peritos. 
O secretariado do Conselho de 
Administração é assegurado pela 
Autoridade.

assistidos por conselheiros ou por peritos.

Or. en

Justificação

No caso de se confiar fortemente nos mecanismos de co-regulação - implicando a votação 
dos pareceres do BERT - há o risco de só quatro reuniões ordinárias por ano não chegarem 
para lidar com as tarefas atempadamente.

Alteração 208
Pilar del Castillo Vera

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O Conselho de Administração reúne-se 
por convocação do seu presidente. O 
Director da Autoridade participa nas 
deliberações, salvo decisão em contrário 
do Conselho de Administração. O 
Conselho de Administração reúne-se, pelo 
menos, duas vezes por ano em sessão 
ordinária. Reunir-se-á igualmente por 
iniciativa do seu presidente, a pedido da 
Comissão ou a pedido de, pelo menos, um 
terço dos seus membros. O Conselho de
Administração poderá convidar qualquer 
pessoa cuja opinião possa ser considerada 
útil a participar nas suas reuniões na 
qualidade de observador. Os membros do 
Conselho de Administração poderão, 
respeitando o regulamento interno, ser 
assistidos por conselheiros ou por peritos. 
O secretariado do Conselho de 
Administração é assegurado pela 
Autoridade.

3. O Conselho de Reguladores reúne-se 
por convocação do presidente pelo menos,
quatro vezes por ano em sessão ordinária.
Poderá reunir-se igualmente a título 
excepcional, por iniciativa do seu 
presidente, a pedido da Comissão ou a 
pedido de, pelo menos, um terço dos seus 
membros. O Conselho de Reguladores
poderá convidar qualquer pessoa cuja 
opinião possa ser considerada útil a 
participar nas suas reuniões na qualidade 
de observador. Os membros do Conselho 
de Reguladores poderão, respeitando o 
regulamento interno, ser assistidos por 
conselheiros ou por peritos.



AM\723731PT.doc 49/69 PE406.122v01-00

PT

Or. en

Alteração 209
Pilar del Castillo Vera

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 prevista no presente 
regulamento, na directiva-quadro e nas 
directivas específicas.
O Conselho de Reguladores adoptará o 
regulamento interno do BERT por 
maioria de dois terços. Este regulamento 
interno assegurará que os membros do 
Conselho de Reguladores recebem sempre 
agendas completas e projectos de 
propostas antes de cada reunião para lhes 
dar a possibilidade de proporem 
alterações antes da votação.

Or. en

Alteração 210
Dragoş Florin David

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, a menos que se 
apliquem outras disposições em 
conformidade com o presente 
regulamento, com a Directiva-Quadro ou 
com as directivas específicas. Essas 
decisões são comunicadas à Comissão. 
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Or. ro

Alteração 211
Erika Mann

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 qualificada, em 
conformidade com as normas aplicáveis 
às votações do Conselho nos termos do
n.º 2 do artigo 205.º do Tratado que 
institui a Comunidade Europeia.

Or. en

Justificação

Para poder funcionar adequadamente, uma maioria qualificada em conformidade com as 
normas aplicadas no Conselho será adequada.

Alteração 212
Pilar del Castillo Vera

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-Geral.

Or. en
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Alteração 213
Fiona Hall

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-Geral.

Or. en

Justificação

O Director-Geral deve ser responsável perante o Conselho de Reguladores - o principal 
órgão de decisão - e não apenas actuar sob a orientação deste.

Alteração 214
Pilar del Castillo Vera

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 13-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

13-A. O Conselho de Reguladores 
fornecerá ao Director-Geral orientações 
para o desempenho das suas funções.

Or. en

Alteração 215
Erika Mann

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 13-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

13-A. O Conselho de Reguladores designa 
o Director-Geral. O Conselho de 
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Reguladores tomará essa decisão por 
maioria de três quartos dos seus membros.

Or. en

Alteração 216
Zdzisław Kazimierz Chmielewski

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 de Reguladores elegerá um 
vice-presidente de entre os seus membros. 

Or. pl

Justificação

O n.º 2 do artigo 27.º está em contradição com o n.º 1 do artigo 28.º. Nos termos da proposta 
da Comissão, o Director da Autoridade Europeia para o Mercado das Comunicações 
Electrónicas ouviria, por assim dizer, os seus próprios pareceres, uma vez que estes são 
emitidos pelo Conselho de Reguladores, o qual, nos termos do n.º 2 do artigo 27.º, é 
presidido pelo Director

Alteração 217
Pilar del Castillo Vera

Proposta de regulamento
Artigo 29 – título

Texto da Comissão Alteração

Director Director-Geral

Or. en



AM\723731PT.doc 53/69 PE406.122v01-00

PT

Alteração 218
Fiona Hall

Proposta de regulamento
Artigo 29 – título

Texto da Comissão Alteração

Director Director-Geral

Or. en

Alteração 219
Pilar del Castillo Vera

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. O BERT é gerido pelo seu 
Director-Geral, sob a orientação do 
Conselho de Reguladores. O
Director-Geral não solicita nem recebe 
instruções de nenhum Governo ou 
organismo.

Or. en

Alteração 220
Fiona Hall

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Autoridade é gerida pelo seu 
Director, que actua com independência no 
desempenho das suas funções. Sem 
prejuízo das competências respectivas da 
Comissão, do Conselho de Administração 
e do Conselho de Reguladores, o Director

1. O BERT é gerido pelo seu 
Director-Geral, que responde perante o 
Conselho de Reguladores e actua com 
base nas instruções deste último no 
desempenho das suas funções. O Director-
Geral não solicita nem recebe instruções 
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não solicita nem recebe instruções de 
nenhum Governo ou organismo.

de nenhum Governo ou organismo.

Or. en

Justificação

O Director-Geral deve ser um quadro superior com responsabilidades operacionais no BERT 
e deve responder perante o Conselho de Reguladores.

Alteração 221
Pilar del Castillo Vera

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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-Geral tem a 
duração de cinco anos.

(a) o desempenho do Director; 
(b) as funções e as necessidades da 
Autoridade para os anos seguintes.

Or. en

Alteração 222
Pilar del Castillo Vera

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

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

4. O Conselho de Reguladores poderá 
prolongar uma única vez o mandato do 
Director-Geral por um período máximo de 
três anos, tendo em conta o relatório de 
avaliação, apenas nos casos em que as 
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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.

funções e as necessidades do BERT o 
justifiquem.

Or. en

Alteração 223
Fiona Hall

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Justificação

O Director-Geral é um quadro superior e a renovação do seu mandato não deve depender de 
uma iniciativa da Comissão.

Alteração 224
Dragoş Florin David

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

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

(6) O Parlamento Europeu e o Conselho 
poderão solicitar ao Director-Geral que 
apresente um relatório sobre o desempenho 
das suas funções.  Para este fim, a 
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comissão competente do Parlamento 
Europeu pode convidar o Director-Geral 
a intervir e a responder às perguntas que 
lhe sejam apresentadas pelos seus 
membros. 

Or. ro

Alteração 225
Fiona Hall

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. O Director-Geral é encarregado da 
gestão do BERT e actua com base nos 
poderes delegados pelo Conselho de 
Reguladores.

Or. en

Justificação

O Director-Geral poderá ser autorizado pelo Conselho de Reguladores a representar o 
BERT. Todavia, o Conselho de Reguladores é o órgão que deve representar o BERT em 
primeira instância. 

Alteração 226
Pilar del Castillo Vera

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. O Director-Geral pode ser autorizado 
pelo Conselho de Reguladores a 
representar o BERT em matérias 
específicas e é encarregado da sua gestão.

Or. en
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Alteração 227
Fiona Hall

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. O Director-Geral prepara a ordem do 
dia do Conselho de Reguladores.
Participa, sem direito de voto, nos 
trabalhos do Conselho de Reguladores.

Or. en

Justificação

O Director-Geral deve preparar a ordem do dia e não fixá-la. A fixação da ordem do dia é 
uma tarefa executiva que deve ser desempenhada pelo presidente.

Alteração 228
Fiona Hall

Proposta de regulamento
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

Or. en

Justificação

O Director-Geral deve ser um quadro superior com responsabilidades operacionais no BERT 
e deve responder perante o Conselho de Reguladores. Esta disposição é legado da proposta 
da Comissão relativa à AEMCE e não é compatível com a proposta relativa ao BERT.
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Alteração 229
Fiona Hall

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-Geral é responsável pela 
supervisão da execução do programa de 
trabalho anual do BERT, sob a orientação 
do Conselho de Reguladores.

Or. en

Justificação

O Director-Geral deve ser um quadro superior com responsabilidades operacionais no 
BERT. A correcta execução do programa de trabalho deve ser da responsabilidade do 
Conselho de Reguladores. Ao Director-Geral deve competir a supervisão do processo.

Alteração 230
Fiona Hall

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 8

Texto da Comissão Alteração

8. O Director elaborará anualmente um 
projecto de relatório anual das actividades 
da Autoridade que incluirá uma secção 
relativa às suas actividades de 
regulamentação e outra relativa às questões 
financeiras e administrativas.

8. O Director-Geral elaborará anualmente 
um projecto de relatório anual das 
actividades do BERT que incluirá uma 
secção relativa às suas actividades de 
regulamentação e outra relativa às questões 
financeiras e administrativas.

Or. en

Justificação

As actividades do BERT incluem não apenas a prestação de aconselhamento/consulta à 
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Comissão, mas também a elaboração de posições comuns e de melhores práticas, bem como 
a partilha de conhecimentos entre as ARN que o compõem. O termo "de regulamentação" é 
mais lato e cobre todo o seu leque de actividades.

Alteração 231
Pilar del Castillo Vera

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 9

Texto da Comissão Alteração

9. O Director exercerá, relativamente ao 
pessoal da Autoridade, os poderes 
previstos no n.º 3 do artigo 49.º.

9. Relativamente ao pessoal do BERT, o 
Conselho de Reguladores pode delegar no 
Director-Geral o exercício dos poderes 
previstos no n.º 3 do artigo 49.º.

Or. en

Alteração 232
Pilar del Castillo Vera

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As receitas da Autoridade são 
constituídas por:

1. As receitas do BERT repartem-se do 
seguinte modo:

(a) encargos cobrados pelos serviços 
prestados pela Autoridade;

(a) um terço do seu financiamento anual é 
pago directamente sob a forma de 
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 
Interinstitucional, de 17 de Maio de 2006, 
entre o Parlamento Europeu, o Conselho 
e a Comissão, sobre a disciplina 
orçamental e a boa gestão financeira1;

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

(b) dois terços do seu financiamento 
anual é pago como contribuição directa 
das ARN. Os Estados-Membros velam por 
que as ARN disponham dos recursos 
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financeiros e humanos necessários para 
participar nos trabalhos do BERT e 
assegurar o financiamento correcto deste 
último. Os Estados-Membros especificam 
a rubrica orçamental dos respectivos 
orçamentos anuais que as ARN devem 
usar para fornecer recursos ao BERT. Os 
orçamentos são tornados públicos.

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

_____________________
1 OJ C 139 de 14.6.2006, p. 1. Acordo alterado 
pela Decisão 2008/29/CE do Parlamento Europeu 
e do Conselho (JO L 6 de 10.1.2008, p. 7).

Or. en

Alteração 233
Erika Mann

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As receitas da Autoridade são 
constituídas por:

1. As receitas do BERT são constituídas 
por:

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

(a) uma subvenção da Comunidade, 
inscrita no orçamento geral das 
Comunidades Europeias (secção 
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"Comissão"); "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.

(b) contribuições voluntárias dos 
Estados-Membros ou das suas autoridades 
reguladoras.

Or. en

Alteração 234
Paul Rübig

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) legados, doações ou subvenções, como 
referido no n.º 7 do artigo 26.°;

Suprimido

Or. de

Justificação

A estrutura de financiamento da Autoridade Europeia proposta é muito infeliz, atendendo à 
independência que a Autoridade deve ter. A possibilidade de a mesma ser financiada por 
contribuições voluntárias dos Estados-Membros, das ARN ou inclusivamente de terceiros 
(subvenções!) coloca um risco considerável de influência unilateral por parte de doadores 
particularmente ricos. Haveria que investigar desse ponto de vista todas as decisões da 
Autoridade. Além disso, a opinião pública não teria uma imagem muito positiva deste 
mecanismo.

Alteração 235
Paul Rübig

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

Texto da Comissão Alteração

(e) contribuições voluntárias dos Estados-
Membros ou das suas autoridades 
reguladoras.

Suprimido
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Or. de

Justificação

A estrutura de financiamento da Autoridade Europeia proposta é muito infeliz, atendendo à 
independência que a Autoridade deve ter. A possibilidade de a mesma ser financiada por 
contribuições voluntárias dos Estados-Membros, das ARN ou inclusivamente de terceiros 
(subvenções!) coloca um risco considerável de influência unilateral por parte de doadores 
particularmente ricos. Haveria que investigar desse ponto de vista todas as decisões da 
Autoridade. Além disso, a opinião pública não teria uma imagem muito positiva deste 
mecanismo.

Alteração 236
Erika Mann

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. As despesas do BERT abrangem as 
despesas de pessoal, administrativas, de 
infra-estruturas e de funcionamento.

Or. en

Alteração 237
Erika Mann

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Todas as receitas e despesas da 
Autoridade serão objecto de previsões para 
cada exercício orçamental, que coincidirá 
com o ano civil, e serão inscritas no seu 
orçamento.

4. Todas as receitas e despesas serão 
objecto de previsões para cada exercício 
orçamental, que coincidirá com o ano civil, 
e serão inscritas no seu orçamento.

Or. en
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Alteração 238
Erika Mann

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. A estrutura organizativa e financeira 
do BERT será revista em 1 de Janeiro de 
2014.

Or. en

Alteração 239
David Hammerstein

Proposta de regulamento
Artigo 41 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. As informações pedidas nos termos 
do n.º 1 podem dizer respeito à 
documentação necessária para garantir a 
interoperabilidade entre dois sistemas ou 
redes electrónicos diferentes, de modo a 
permitir a comunicação e o intercâmbio 
de dados entre os mesmos.

Or. en

Justificação

Trata-se de uma disposição que prevê o pedido de documentação relacionada com a 
interligação.
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Alteração 240
Pilar del Castillo Vera

Proposta de regulamento
Artigo 43 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão pode impor sanções 
financeiras às empresas, caso estas não 
forneçam as informações a que se refere o 
artigo 41.º. As sanções devem ser eficazes, 
proporcionadas e dissuasivas.

Suprimido

Or. en

Alteração 241
David Hammerstein

Proposta de regulamento
Artigo 43 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. A Autoridade pode, em casos 
adequados, conceder uma derrogação em 
relação a pedidos essenciais de patentes 
para normas europeias, sempre que tal se 
justifique para impedir uma utilização 
abusiva das patentes pelos seus titulares, 
como os casos em que não se chama a 
atenção de um organismo de 
normalização e dos mercados para uma 
patente conhecida ou para um pedido 
conhecido de patente pendente antes da 
difusão no mercado de uma norma 
europeia.

Or. en

Justificação

Trata-se de um instrumento para lutar contra as "patentes submarinas" de normas no 
domínio da comunicação que constituem um enorme perigo para a confiança do mercado, em 
aplicação do n.º 2 do artigo 8.º e do artigo 30.º do Acordo TRIPS. Ver igualmente o caso RIM 
BlackBerry em que o Governo norte-americano interveio.
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Alteração 242
Pilar del Castillo Vera

Proposta de regulamento
Artigo 43 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Sempre que sejam impostas sanções por 
força do presente artigo, a Autoridade 
publicará os nomes das empresas em 
causa, bem como os montantes e os 
motivos das sanções financeiras impostas.

3. A Comissão chamará a atenção das 
empresas, caso estas não forneçam as 
informações a que se refere o artigo 41.º. 
Se necessário, e a pedido do BERT, a 
Comissão poderá publicar os nomes 
destas empresas.

Or. en

Alteração 243
David Hammerstein

Proposta de regulamento
Artigo 45 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Os serviços de "streaming" 
audiovisual e de gravação serão 
fornecidos de forma neutra em termos 
tecnológicos.

Or. en

Justificação

Os serviços de "streaming" e de gravação audiovisual devem ser disponibilizados de modo a 
garantir a máxima transparência. 
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Alteração 244
Catherine Trautmann

Proposta de regulamento
Artigo 47 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. As decisões tomadas pela Autoridade
em aplicação do artigo 8.º do Regulamento 
(CE) n.º 1049/2001 podem dar lugar à 
apresentação de queixa junto do Provedor 
de Justiça Europeu ou ser impugnadas no 
Tribunal de Justiça das Comunidades 
Europeias, nas condições previstas, 
respectivamente, nos artigos 195.º e 230.º 
do Tratado.

3. As decisões tomadas pelo BERT em 
aplicação do artigo 8.º do Regulamento 
(CE) n.º 1049/2001 podem dar lugar à 
apresentação de queixa junto do Provedor 
de Justiça Europeu ou ser impugnadas no 
Tribunal de Justiça das Comunidades 
Europeias, nas condições previstas, 
respectivamente, nos artigos 195.º e 230.º 
do Tratado.

Or. en

Alteração 245
Mary Honeyball

Proposta de regulamento
Artigo 49 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

4. O Conselho de Reguladores poderá 
adoptar disposições para permitir que 
peritos nacionais dos Estados-Membros 
trabalhem no BERT em regime de 
destacamento.

Or. en

Justificação

O BERT deve poder beneficiar das competências disponíveis nas ARN.
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Alteração 246
Erika Mann

Proposta de regulamento
Artigo 49 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. O número de efectivos do BERT não 
será superior a 30.

Or. en

Justificação

O BERT deve ter uma estrutura reduzida.

Alteração 247
Pilar del Castillo Vera

Proposta de regulamento
Artigo 55

Texto da Comissão Alteração

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

No prazo de três anos após o início 
efectivo das actividades do BERT, a 
Comissão publicará um relatório de 
avaliação sobre a experiência adquirida 
com essas actividades. A avaliação incidirá 
nos resultados alcançados pelo BERT 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 será 
transmitido ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho. O Parlamento Europeu emitirá 
um parecer sobre o relatório da Comissão.

Or. en
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Alteração 248
Pilar del Castillo Vera

Proposta de regulamento
Artigo 57 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. No prazo de cinco anos após o início 
efectivo das suas actividades, o BERT 
deixará de existir, a menos que o 
Parlamento Europeu, o Conselho e a 
Comissão considerem que as condições de 
mercado não evoluíram o suficiente para 
tornar desnecessário um organismo de 
regulação. Neste contexto, a Comissão 
publicará um relatório em que avaliará as 
condições de mercado e efectuará uma 
previsão das tendências. O relatório de 
avaliação e quaisquer propostas 
legislativas que o acompanhem serão 
transmitidos, em tempo oportuno, ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho.

Or. en

Alteração 249
Erika Mann

Proposta de regulamento
Artigo 57 – n.º 1-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

1-A. Em 1 de Janeiro de 2014, será 
efectuado um reexame para avaliar se é 
necessário prolongar o mandato do 
BERT. No caso de se justificar um 
prolongamento, proceder-se-á à revisão 
das disposições orçamentais e 
processuais, bem como dos recursos 
humanos.

Or. en
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Justificação

Convém proceder a um reexame antes de se tomar uma decisão sobre o futuro do BERT.
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