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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

A criação de um mercado único das telecomunicações inteiramente funcional constitui, para a 
UE, um objectivo político prioritário. No seu primeiro relatório de Junho de 2006, a Comissão 
propôs alterações ao respectivo enquadramento jurídico. Essa ampla e criteriosa revisão
permitiu identificar diferentes problemas que continuam a aguardar resolução.

Para facilitar a eliminação desses obstáculos, a Comissão propõe a instituição de uma nova
Autoridade independente, que deverá funcionar em estreita cooperação com as Autoridades 
Reguladoras Nacionais (ARN) e com a Comissão. Deverá responder perante o Parlamento 
Europeu, incluir um Conselho de Reguladores composto pelos dirigentes das ARN de todos 
os Estados-Membros da UE e substituir o Grupo de Reguladores Europeus (ERG). Deverá, 
em particular, assumir as seguintes funções principais:

 prestar consultoria técnica à Comissão, de forma a garantir uma aplicação mais 

uniforme das disposições comunitárias;

 desempenhar um papel de supervisão nos domínios da definição e análise do mercado, 

bem como das medidas correctivas necessárias;

 definir os mercados transnacionais;

 prestar consultoria em matéria de harmonização das frequências de rádio e possuir

poderes de decisão na gestão da numeração;

 funcionar como centro técnico especializado da UE em matéria de redes de 

comunicação e serviços electrónicos;

 garantir a segurança das redes e da informação (ou seja, as funções da Agência 

Europeia para a Segurança das Redes e da Informação (ENISA)).

O texto proposto pela Comissão é manifestamente rejeitado pelo Conselho. Seguidamente 
propõe-se um modelo alternativo, que consistiria num Órgão Conjunto (Rede) de Autoridades 
Reguladoras Nacionais (em inglês: “Joint Body (Network) of National Regulatory 
Authorities”). A referida Rede equivaleria a um agrupamento das Autoridades Reguladoras 
Nacionais e não tem personalidade jurídica própria, ou seja, não se subordinando, acima de 
tudo, a uma administração directa ou indirecta pela Comunidade. Por oposição ao texto da 
Comissão, a essência da presente proposta reside na criação de um processo de deliberação
comum das Autoridades Reguladoras Nacionais, as quais se regem pelo respectivo direito 
nacional. A criação da Rede de Autoridades Reguladoras Nacionais não implicaria a 
instituição de uma autoridade a nível comunitário, nem a delegação de poderes de decisão de 
instituições comunitárias. As competências de regulação da Rede deveriam, além do disposto 
no presente Regulamento, ser consagradas e definidas na Directiva-Quadro.

Por sua iniciativa, ou - se expressamente previsto nas disposições da Directiva –, a Rede
adoptaria pareceres e posições comuns dentro da esfera de competência atribuída às 
Autoridades Reguladoras Nacionais pela Directiva-Quadro. Nesse contexto, as posições 
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comuns adoptadas deveriam revestir-se, para as Autoridades Reguladoras Nacionais, de um 
carácter de obrigatoriedade idêntico ao das recomendações da Comissão, ou seja, deveriam
ser amplamente tidas em conta no respectivo processo de deliberação. As decisões da rede 
deverão ser adoptadas por maioria de votos, sendo atribuído um voto a cada Autoridade 
Reguladora Nacional. A Rede seria mandatada com as funções descritas na proposta da 
Comissão, sendo obrigada a apresentar um relatório anual de actividades ao Parlamento 
Europeu.

De forma a garantir a independência da Rede das Autoridades Reguladoras Nacionais dos 
recursos materiais e financeiros dos Estados-Membros, a Comunidade deveria garantir o seu 
financiamento. No entanto, porque a Rede não possuiria personalidade jurídica, não seria
possível qualquer forma de afectação directa de fundos. Por esse motivo, deveria ser previsto 
um financiamento “indirecto”, de preferência, através da disponibilização, por parte da 
Comunidade, dos meios materiais necessários, sob a forma de recursos administrativos. Para o 
efeito, seria instituído um responsável pela administração, sem personalidade jurídica, sob a 
forma de um Secretariado da Rede de Autoridades Reguladoras Nacionais (Office of the 
Network of National Regulatory Authorities).

Em virtude dos amplos poderes de decisão das Autoridades Reguladoras Nacionais inerentes 
à sua função de agentes de regulação dos mercados, importa prever requisitos mínimos em 
matéria de coordenação do processo de regulação do mercado. A tarefa de eliminação dos 
obstáculos com vista ao bom funcionamento do mercado único das comunicações electrónicas 
implica, no presente caso, a adopção de uma abordagem de regulação “da base para o topo”,
que cubra eficazmente os reais problemas de info-acessibilidade e permita, desse modo, a 
coordenação de medidas correctivas entre as Autoridades Reguladoras Nacionais. Eventuais 
causas dos entraves ao mercado único são mais eficazmente identificadas a nível local pelas 
Autoridades Reguladoras Nacionais, as quais deverão posteriormente coordenar a resolução 
dos problemas detectados, no âmbito do proposto procedimento de funcionamento em rede 
das Autoridades Reguladoras Nacionais, que seria devidamente consagrado na legislação 
comunitária.

ALTERAÇÕES

A Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários insta a Comissão da Indústria, da 
Investigação e da Energia, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes 
alterações no seu relatório:

Alteração 1

Proposta de regulamento
Título

Texto da Comissão Alteração

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

Conselho que institui a Rede das 
Autoridades Nacionais de Regulação do
Mercado das Comunicações Electrónicas
(Esta alteração aplica-se a todo o texto. A 
sua adopção implica a alteração de todas 
as passagens correspondentes na versão 
integral da proposta de regulamento).

Or. de

Alteração 2

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, resultante de uma evolução 
futura do Grupo de Reguladores Europeu 
(ERG), 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.

Or. de

Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 7-As (novo)

Texto da Comissão Alteração

(7-A) O intercâmbio de informações e de
experiências entre as ARN provou ser 
uma abordagem eficaz com vista à 
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aplicação uniforme da legislação no 
mercado único. Com efeito, o 
procedimento de deliberação colectiva, 
previsto no artigo 25.º do presente 
regulamento, visa um aprofundamento da 
cooperação entre as ARN. Tendo em 
conta a variedade de problemas com que 
são confrontadas as ARN, bem como as 
diferentes condições de mercado que 
muitas vezes se verificam nos 
Estados-Membros, apenas uma solução 
baseada no aproveitamento das 
competências descentralizadas existentes 
se afigura apropriada, adequada e 
compatível com as disposições do 
princípio da subsidiariedade.

Or. de

Alteração 4

Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) Ao mesmo tempo, foram identificados 
alguns problemas, nomeadamente questões 
relacionadas com a sua estrutura 
organizativa, com o leque de qualificações 
e com o número de efectivos operacionais, 
assim como dificuldades logísticas. As 
principais funções da ENISA devem 
evoluir de modo a constituírem uma 
componente central da Autoridade, que, 
com base numa identificação mais clara 
dos objectivos e tarefas, deverá garantir 
que tais objectivos e tarefas sejam 
realizados de um modo mais eficiente, 
focalizado e económico, de acordo com os 
princípios do programa "Legislar melhor", 
por uma única autoridade com 
competência em matérias do âmbito do 
quadro regulamentar comunitário das redes 
e serviços de comunicações electrónicas. 

(11) Ao mesmo tempo, foram identificados 
alguns problemas, nomeadamente questões 
relacionadas com a sua estrutura 
organizativa, com o leque de qualificações 
e com o número de efectivos operacionais, 
assim como dificuldades logísticas. As 
principais funções da ENISA devem 
evoluir de modo a constituírem uma 
componente central do novo organismo, 
que, com base numa identificação mais 
clara dos objectivos e tarefas, deverá 
garantir que tais objectivos e tarefas sejam 
realizados de um modo mais eficiente, 
focalizado e económico, de acordo com os 
princípios do programa "Legislar melhor", 
por um único organismo com competência 
em matérias do âmbito do quadro 
regulamentar comunitário das redes e 
serviços de comunicações electrónicas.



PA\718683PT.doc 7/38 PE404.779v01-00

PT

Or. de

Alteração 5

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, a
Rede Europeia das Autoridades 
Reguladores Nacionais do Mercado das 
Comunicações Electrónicas (a seguir 
designada «a Rede»). Através da 
assistência fornecida à Comissão e às 
autoridades reguladoras nacionais, a Rede
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. de

Alteração 6

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 
conveniente que seja um organismo 

(15) A Autoridade deverá ser criada dentro 
da actual estrutura institucional 
comunitária e do actual equilíbrio de 
poderes.
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comunitário com personalidade jurídica e 
que exerça as funções que lhe sejam 
atribuídas pelo presente regulamento.

Or. de

Alteração 7

Proposta de regulamento
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) A Autoridade deverá igualmente 
assistir a Comissão no que respeita à 
eventual extensão das obrigações 
comunitárias em matéria de portabilidade 
dos números. Essa extensão poderá dizer 
respeito, nomeadamente, ao âmbito das 
informações a serem "portadas", ou aos 
tipos de redes (por exemplo fixa ou móvel) 
entre as quais os números e as informações 
deverão ser "portados". As alterações 
dessas obrigações deverão ter em conta os 
preços para os utilizadores e os custos de 
transferência para as empresas, assim como 
as experiências nos Estados-Membros. 

(19) A Autoridade deverá igualmente 
assistir a Comissão e os Estados-Membros 
no que respeita à eventual extensão das 
obrigações comunitárias em matéria de 
portabilidade dos números. Essa extensão 
poderá dizer respeito, nomeadamente, ao 
âmbito das informações a serem 
"portadas", ou aos tipos de redes (por 
exemplo fixa ou móvel) entre as quais os 
números e as informações deverão ser 
"portados". As alterações dessas 
obrigações deverão ter em conta os preços 
para os utilizadores e os custos de 
transferência para as empresas, assim como 
as experiências nos Estados-Membros.

Or. de

Alteração 8

Proposta de regulamento
Considerando 30

Texto da Comissão Alteração

(30) A Autoridade deverá igualmente 
poder encomendar os estudos necessários 
à realização das suas tarefas, garantindo 
simultaneamente que as ligações por ela 
estabelecidas com a Comissão e os 
Estados-Membros impeçam a duplicação 

Suprimido
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de esforços.

Or. de

Alteração 9

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.

Suprimido

Or. de

Alteração 10

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) A Autoridade deverá dispor dos 
poderes necessários para exercer as suas 
funções de regulação de um modo 
eficiente.
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Or. de

Alteração 11

Proposta de regulamento
Considerando 34

Texto da Comissão Alteração

(34) O bom funcionamento da Autoridade 
exige que o seu Director seja designado 
com base no seu mérito e nas suas 
qualificações administrativas e de gestão 
devidamente documentadas, assim como 
na competência e na experiência em 
matéria de redes, serviços e mercados de 
comunicações electrónicas, e que exerça as 
suas funções com inteira independência e
flexibilidade quanto à organização do 
funcionamento interno do organismo que 
dirige. O Director deverá garantir a 
execução eficaz das tarefas da Autoridade 
de um modo independente.

(34) O bom funcionamento da Autoridade 
exige que o seu Director seja designado 
com base no seu mérito e nas suas 
qualificações administrativas e de gestão 
devidamente documentadas, assim como 
na competência e na experiência em 
matéria de redes, serviços e mercados de 
comunicações electrónicas, e que exerça as 
suas funções com flexibilidade quanto à 
organização do funcionamento interno do 
organismo que dirige. O Director deverá 
garantir a execução eficaz das tarefas da 
Autoridade.

Or. de

Alteração 12

Proposta de regulamento
Considerando 36

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido
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Or. de

Alteração 13

Proposta de regulamento
Considerando 46

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. de

Alteração 14

Proposta de regulamento
Artigo 1.º – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Autoridade exercerá as suas funções 
em cooperação com as autoridades 
reguladoras nacionais e com a Comissão 
num sistema europeu que visa a regulação 
das comunicações electrónicas.

3. A Autoridade exercerá as suas funções 
em cooperação com a Comissão num 
sistema europeu que visa a regulação das 
comunicações electrónicas.

Or. de

Alteração 15

Proposta de regulamento
Artigo 3.º – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

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

(c) fornecerá aconselhamento aos 
intervenientes no mercado em questões de 
regulação;
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Or. de

Alteração 16

Proposta de regulamento
Artigo 3.º – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) trocará, divulgará e recolherá 
informações e efectuará estudos em 
domínios relevantes para as suas 
actividades;

(d) trocará, divulgará e recolherá 
informações em domínios relevantes para 
as suas actividades;

Or. de

Alteração 17

Proposta de regulamento
Artigo 3.º – alínea i)

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. de

Alteração 18

Proposta de regulamento
Artigo 7.º – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Caso a Comissão tenha identificado um 
mercado transnacional em conformidade 
com o n.º 4 do artigo 15.º da Directiva 
2002/21/CE (Directiva-Quadro), a 
Autoridade efectuará a análise do mercado 
em cooperação com as autoridades 

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

dessa directiva, e emitirá sobre o assunto 
um parecer para a Comissão.

Or. de

Alteração 19

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. de

Alteração 20

Proposta de regulamento
Artigo 8.º – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Autoridade trabalhará com as 
autoridades reguladoras nacionais sobre
questões relacionadas com fraudes ou má 
utilização dos recursos de numeração na 
Comunidade, em particular para serviços 
transfronteiras. Poderá emitir um parecer 
sobre as medidas a tomar a nível 
comunitário ou nacional para combater a 
fraude e a má utilização e outras 
preocupações dos consumidores em 
matéria de numeração. 

3. A Autoridade trabalhará em questões 
relacionadas com fraudes ou má utilização 
dos recursos de numeração na 
Comunidade, em particular para serviços 
transfronteiras. Poderá emitir um parecer 
sobre as medidas a tomar a nível 
comunitário ou nacional para combater a 
fraude e a má utilização e outras 
preocupações dos consumidores em 
matéria de numeração.

Or. de
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Alteração 21

Proposta de regulamento
Artigo 10.º – 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, a Autoridade 
aconselhá-la-á e efectuará análises, em 
particular sobre aspectos técnicos e 
económicos, relativos à utilização das 
radiofrequências para as comunicações 
electrónicas na Comunidade.

Or. de

Alteração 22

Proposta de regulamento
Artigo 24.º

Texto da Comissão Alteração

Órgãos da Autoridade Organização da Autoridade

A Autoridade compreende: A Rede das Autoridades Reguladoras 
Nacionais nomeia um director, organiza o 
seu secretariado, elabora um plano 
orçamental e fixa a sua sede.

(a) um Conselho de Administração;
(b) um Conselho de Reguladores;
(c) um Director;
(d) um Responsável Principal pela 
Segurança das Redes;
(e) um Grupo Permanente de Partes 
Interessadas;
(f) uma Câmara de Recurso.

Or. de
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Alteração 23

Proposta de regulamento
Artigo 25.º – Título

Texto da Comissão Alteração

Conselho de Administração Procedimento de deliberação colectiva das 
Autoridades Reguladoras Nacionais

Or. de

Alteração 24

Proposta de regulamento
Artigo 25.º – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O Conselho de Administração é 
composto por doze membros. Seis serão 
nomeados pela Comissão e seis pelo 
Conselho. Os membros do Conselho de 
Administração serão nomeados de modo a 
assegurar o mais elevado nível de 
competência e independência e um vasto 
leque de conhecimentos especializados. O 
mandato tem uma duração de cinco anos 
e é renovável uma vez.

1. A Rede das Autoridades Reguladoras 
Nacionais (ARN) tem por objectivo 
permitir às ARN trocar informações e 
tomar decisões em conjunto. A rede 
constitui o quadro organizativo para a 
deliberação conjunta das ARN, adoptando 
posições comuns e pareceres e assistindo 
a Comissão e as ARN em todas as 
questões que se inscrevem na respectiva 
esfera de competência.

Or. de

Alteração 25

Proposta de regulamento
Artigo 25.º – 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 

2. As posições comuns consistem em 
decisões da Rede das Autoridades 
Reguladoras Nacionais (ARN) que 
prevêem orientações para medidas de 
regulação a empreender pelas ARN. Os 
pareceres consistem nas conclusões das 
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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.

análises efectuadas pela Rede de 
Autoridades Reguladoras Nacionais no 
quadro de determinados processos.

Or. de

Alteração 26

Proposta de regulamento
Artigo 25.º – 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. A Rede de Autoridades Reguladoras 
Nacionais poderá, se o enquadramento 
jurídico o permitir, ou por sua iniciativa, 
adoptar posições comuns ou pareceres,
em cooperação com a Comissão, em 
relação a todas as questões que, de acordo 
com o enquadramento jurídico, se 
inscrevam na esfera de competência das 
ARN. Através das posições comuns 
conformes com a legislação comunitária 
e, em especial, com o enquadramento 
jurídico previsto, a Rede de Autoridades 
Reguladoras Nacionais deverá, em 
particular, promover a aplicação 
uniforme da legislação comunitária no 
âmbito das suas competências. Para esse 
fim, a Rede das Autoridades Reguladoras 
terá em conta as especificidades 
nacionais. Se, pontualmente, uma 
Autoridade Reguladora Nacional se 
desviar das posições comuns adoptadas, 
deverá justificar esse desvio perante a 
Rede de Autoridades Reguladoras 
Nacionais.

Or. de
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Alteração 27

Proposta de regulamento
Artigo 25.º – 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. Nos processos de adopção de decisões 
da Rede de Autoridades Reguladoras 
Nacionais previstos no n.º 3 do artigo 25.º,
cada Autoridade Reguladora Nacional 
tem direito a um voto.

Or. de

Alteração 28

Proposta de regulamento
Artigo 25.º – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Cada membro dispõe de um voto. O 
regulamento interno definirá mais 
pormenorizadamente o processo de 
votação, nomeadamente as condições em 
que um membro pode agir em nome de 
outro e, se necessário, as regras em 
matéria de quórum.

5. Caso o enquadramento jurídico preveja 
um processo decisório uniforme das 
Autoridades Reguladoras Nacionais, 
aplicam-se as disposições dos n.ººs 6 e 7 
do presente artigo. Se estiver prevista a 
emissão de pareceres pela Rede de 
Autoridades Reguladoras Nacionais, sem 
remissão para os n.ººs 6 ou 7, aplica-se o 
procedimento descrito no n.º 6.

Or. de

Alteração 29

Proposta de regulamento
Artigo 25.º – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. Caso o enquadramento jurídico 
preveja um processo decisório uniforme 
das Autoridades Reguladoras Nacionais 
remetendo para a presente disposição, a 
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aprovação de qualquer decisão da Rede 
das Autoridades Reguladoras Nacionais 
carecerá de uma maioria simples dos 
votos.

Or. de

Alteração 30

Proposta de regulamento
Artigo 25.º – n.º 5-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-B. Caso o enquadramento jurídico
preveja um processo decisório uniforme 
das Autoridades Reguladoras Nacionais 
remetendo para a presente disposição, 
qualquer decisão da Rede das Autoridades 
Reguladoras Nacionais só poderá ser 
adoptada por unanimidade.

Or. de

Alteração 31

Proposta de regulamento
Artigo 25.º – n.º 5-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-C. A publicação das decisões adoptadas 
e justificadas pela Rede das Autoridades 
Reguladoras Nacionais deverá respeitar 
as disposições, aplicáveis às ARN, 
relativas à confidencialidade das 
informações comerciais sensíveis.

Or. de
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Alteração 32

Proposta de regulamento
Artigo 25.º – n.º 5-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-D. No âmbito do procedimento previsto 
no n.º 6, as Autoridades Reguladoras 
Nacionais definirão um código 
processual, no qual serão fixadas todas as 
regras a respeitar no processo de 
deliberação, assim como a forma de 
cooperação no seio da Rede de 
Autoridades Reguladoras Nacionais. As 
decisões ao abrigo do n.º 5 apenas 
produzirão efeito, se forem adoptadas de 
acordo com as disposições do referido 
código, o qual deverá igualmente prever 
as regras a que deverá obedecer a 
cooperação com a Comissão.

Or. de

Alteração 33

Proposta de regulamento
Artigo 26.º

Texto da Comissão Alteração

Artigo 26.º
Funções do Conselho de Administração

Suprimido

1. O Conselho de Administração nomeará 
o Director, após consulta do Conselho de 
Reguladores, em conformidade com o n.º 
2 do artigo 29.º.
2. O Conselho de Administração nomeará 
um Responsável Principal pela Segurança 
das Redes, após consulta do Director, em 
conformidade com o n.º 2 do artigo 31.º.
3. O Conselho de Administração nomeará 
os membros do Conselho de Reguladores 
em conformidade com o n.º 1 do artigo 27. 
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°.
4. O Conselho de Administração nomeará 
os membros da Câmara de Recurso em 
conformidade com o n.º 1 do artigo 33. °.
5. O Conselho de Administração 
adoptará, antes de 30 de Setembro de 
cada ano, após consulta da Comissão e 
aprovação do Conselho de Reguladores 
em conformidade com o n.º 3 do artigo 
28.º, o programa de trabalho da 
Autoridade para o ano seguinte e 
transmiti-lo-á ao Parlamento Europeu, ao 
Conselho e à Comissão. O programa de 
trabalho será adoptado sem prejuízo do 
processo orçamental anual.
6. O Conselho de Administração exerce as 
suas competências orçamentais em 
conformidade com os artigos 36.º a 38.º.
7. O Conselho de Administração decidirá, 
depois de obtido o acordo da Comissão, 
quanto à aceitação de quaisquer legados, 
doações ou subvenções provenientes de 
outras fontes da Comunidade.
8. O Conselho de Administração exerce 
autoridade disciplinar sobre o Director e 
sobre o Responsável Principal pela 
Segurança das Redes.
9. O Conselho de Administração definirá, 
se necessário, a política de pessoal da 
Autoridade nos termos do n.º 2 do artigo 
49. °.
10. O Conselho de Administração 
adoptará as disposições especiais relativas 
ao direito de acesso aos documentos da 
Autoridade, em conformidade com o 
artigo 47.º.
11. O Conselho de Administração aprova 
o relatório anual de actividades da 
Autoridade e transmite-o, até 15 de 
Junho, ao Parlamento Europeu, ao 
Conselho, à Comissão, ao Comité 
Económico e Social Europeu e ao 
Tribunal de Contas. Como previsto no n.º 
4 do artigo 28.º, esse relatório contém 
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uma secção autónoma, aprovada pelo 
Conselho de Reguladores, relativa às 
actividades de regulamentação da 
Autoridade durante o ano em causa.
12. O Conselho de Administração 
adoptará o seu regulamento interno.
13. O Conselho de Administração 
transmitirá à Comissão um parecer sobre 
os encargos administrativos que a 
Autoridade poderá cobrar às empresas 
pela execução das suas funções, como 
previsto no artigo 16. °.

Or. de

Alteração 34

Proposta de regulamento
Artigo 27.º

Texto da Comissão Alteração

Artigo 27.º
Conselho de Reguladores

Suprimido

1. O Conselho de Reguladores é composto 
por um membro por Estado-Membro, que 
será o presidente da autoridade 
reguladora nacional independente 
responsável pela aplicação prática do 
quadro regulamentar nesse Estado-
Membro, pelo Director e por um 
representante da Comissão, que não tem 
direito de voto. As autoridades 
reguladoras nacionais nomearão um 
suplente por Estado-Membro.
2. O Director será o presidente do 
Conselho de Reguladores.
3. O Conselho de Reguladores elegerá um 
vice-presidente de entre os seus membros. 
O vice-presidente substituirá o presidente 
sempre que este não esteja em condições 
de exercer as suas funções. O mandato do 
vice-presidente tem uma duração de dois 
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anos e meio e é renovável. No entanto, o 
mandato do vice-presidente terminará, 
para todos os efeitos, assim que deixe de 
ser membro do Conselho de Reguladores.
4. O Conselho de Reguladores delibera 
por maioria simples dos seus membros. 
Cada membro ou suplente, com excepção 
do Director e do representante da 
Comissão, tem direito a um voto.
5. O Conselho de Reguladores adoptará o 
seu regulamento interno.
6. No desempenho das funções que lhe 
são conferidas pelo presente regulamento, 
o Conselho de Reguladores actua com 
independência e não solicita nem recebe 
instruções de nenhum Governo de um 
Estado-Membro nem de qualquer 
entidade pública ou privada.
7. O secretariado do Conselho de 
Reguladores é assegurado pela 
Autoridade.

Or. de

Alteração 35

Proposta de regulamento
Artigo 28.º

Texto da Comissão Alteração

Artigo 28.º
Funções do Conselho de Reguladores

Suprimido

1. O Conselho de Reguladores fornecerá 
um parecer ao Director antes da adopção 
dos pareceres, recomendações e decisões 
referidos nos artigos 4.° a 23.° no seu 
domínio de competência. Além disso, o 
Conselho de Reguladores fornecerá ao 
Director orientações para o desempenho 
das suas funções.
2. O Conselho de Reguladores emitirá um 
parecer sobre o candidato a nomear como 
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Director em conformidade com o n.º 1 do 
artigo 26.º e com o n.º 2 do artigo 29.º. 
Adoptará essa decisão por maioria de três 
quartos dos seus membros. O Director 
não participará na preparação nem na 
votação desse parecer.
3. O Conselho de Reguladores, em 
conformidade com o n.º 5 do artigo 26.º e 
o n.º 4 do artigo 30.° e em consonância 
com o projecto de orçamento estabelecido 
nos termos do artigo 37.°, aprovará o 
programa de trabalho da Autoridade para 
o ano seguinte no que respeita às suas 
actividades.
4. O Conselho de Reguladores aprovará a 
secção autónoma do relatório anual 
relativa às actividades de regulamentação, 
prevista no n.º 11 do artigo 26.° e no n.º 9 
do artigo 30.°.

Or. de

Alteração 36

Proposta de regulamento
Artigo 29.º

Texto da Comissão Alteração

Artigo 29.º
Director

Suprimido

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.
2. Após consulta do Conselho de 
Reguladores, o Director será nomeado 
pelo Conselho de Administração, tendo 
em conta o seu mérito, qualificações e 
experiência relevantes no domínio das 



PA\718683PT.doc 24/38 PE404.779v01-00

PT

redes e serviços de comunicações 
electrónicas, com base numa lista de, pelo 
menos, dois candidatos propostos pela 
Comissão. Antes de ser nomeado, o 
candidato seleccionado pelo Conselho de 
Administração poderá ser convidado a 
proferir uma declaração perante a 
comissão competente do Parlamento
Europeu e responder às perguntas 
formuladas pelos seus membros.
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:
(a) o desempenho do Director;
(b) as funções e as necessidades da 
Autoridade para os anos seguintes.
4. Após consulta do Conselho de 
Reguladores, o Conselho de 
Administração, deliberando por proposta 
da Comissão, poderá prolongar uma 
única vez o mandato do Director por um 
período máximo de três anos, tendo em 
conta o relatório de avaliação, apenas nos 
casos em que as funções e as necessidades 
da Autoridade o justifiquem.
O Conselho de Administração informará 
o Parlamento Europeu da sua intenção de 
prolongar o mandato do Director. 
Durante o período de um mês que precede 
o prolongamento do seu mandato, o 
Director poderá ser convidado a proferir 
uma declaração perante a comissão 
competente do Parlamento e a responder 
às perguntas formuladas pelos seus 
membros. 
Se o mandato não for prolongado, o 
Director permanecerá em funções até à 
nomeação do seu sucessor.
5. O Director só pode ser demitido das 
suas funções por decisão do Conselho de 
Administração, após consulta do 
Conselho de Reguladores. O Conselho de 
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Administração adoptará essa decisão por 
maioria de três quartos dos seus membros.
6. O Parlamento Europeu e o Conselho 
poderão pedir ao Director que apresente 
um relatório sobre o desempenho das suas 
funções.

Or. de

Alteração 37

Proposta de regulamento
Artigo 30.º

Texto da Comissão Alteração

Artigo 30.º
Funções do Director

Suprimido

1. O Director assegura a representação da 
Autoridade e é encarregado da sua gestão.
2. O Director prepara os trabalhos do 
Conselho de Administração. Participa, 
sem direito de voto, nos trabalhos do 
Conselho de Administração.
3. Sob reserva da aprovação do Conselho 
de Reguladores, o Director adoptará os 
pareceres, recomendações e decisões 
referidos nos artigos 4.º a 23.°.
4. O Director preparará anualmente um 
projecto de programa de trabalho da 
Autoridade para o ano seguinte, que 
apresentará ao Conselho de Reguladores 
e à Comissão antes de 30 de Junho.
 O Director apresentará o programa de 
trabalho antes de 1 de Setembro para 
adopção pelo Conselho de Administração.
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 
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Administração.
6. O Director tomará as medidas 
necessárias, nomeadamente a adopção de 
instruções administrativas internas e a 
publicação de comunicações, para 
assegurar o funcionamento da Autoridade 
em conformidade com o presente 
regulamento.
7. O Director preparará o mapa 
previsional das receitas e despesas da 
Autoridade em aplicação do artigo 37.º e 
executará o orçamento da Autoridade em 
aplicação do artigo 38.º.
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.
9. O Director exercerá, relativamente ao 
pessoal da Autoridade, os poderes 
previstos no n.º 3 do artigo 49.º.

Or. de

Alteração 38

Proposta de regulamento
Artigo 31.º

Texto da Comissão Alteração

Artigo 31.º
Responsável Principal pela Segurança 

das Redes

Suprimido

1. O Responsável Principal pela 
Segurança das Redes é responsável pela 
coordenação das tarefas da Autoridade 
relacionadas com a segurança das redes e 
da informação. Trabalha sob a 
responsabilidade do Director e responde 
perante este. Preparará o projecto de 
programa de trabalho anual para estas 
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actividades.
2. O Responsável Principal pela 
Segurança das Redes será nomeado por 
um período de cinco anos pelo Conselho 
de Administração, tendo em conta o seu 
mérito, qualificações e experiência 
relevantes no domínio da segurança das 
redes e da informação, com base numa 
lista de pelo menos dois candidatos 
propostos pela Comissão.
3. O Responsável Principal pela 
Segurança das Redes só pode ser demitido 
das suas funções por decisão do Conselho 
de Administração, após consulta do 
Director. O Conselho de Administração 
adoptará essa decisão por maioria de três 
quartos dos seus membros. 
4. Após consulta do Director, o Conselho 
de Administração, deliberando por 
proposta da Comissão, poderá prolongar 
uma única vez o mandato do Responsável 
Principal pela Segurança das Redes por 
um período máximo de três anos, apenas 
nos casos em que as funções e as 
necessidades da Autoridade o justifiquem.

Or. de

Alteração 39

Proposta de regulamento
Artigo 32.º

Texto da Comissão Alteração

Artigo 32.º
Grupo Permanente de Partes Interessadas

Suprimido

1. O Responsável Principal pela 
Segurança das Redes criará um grupo 
permanente de partes interessadas 
constituído por peritos representantes das 
partes interessadas pertinentes, 
nomeadamente do sector das tecnologias 
da informação e das comunicações e de 
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associações de consumidores, e peritos 
universitários em segurança das redes e 
da informação. Em consulta com o 
Director, estabelecerá os procedimentos 
respeitantes, nomeadamente, à 
composição, ao número e nomeação de 
membros e ao funcionamento do Grupo.
2. O Grupo é presidido pelo Responsável 
Principal pela Segurança das Redes. O 
mandato dos membros tem a duração de 
dois anos e meio. Os membros do Grupo 
não podem ser membros do Conselho de 
Administração nem do Conselho de 
Reguladores.
3. Poderão estar presentes nas reuniões e 
participar nos trabalhos do Grupo 
representantes da Comissão. 
4. O Grupo poderá aconselhar o 
Responsável Principal pela Segurança 
das Redes no desempenho das funções 
previstas no presente regulamento, na 
elaboração de uma proposta para as 
partes do programa de trabalho da 
Autoridade que lhe dizem respeito e na 
comunicação com as partes interessadas 
sobre todas as questões relacionadas com 
o programa de trabalho.

Or. de

Alteração 40

Proposta de regulamento
Artigo 33.º

Texto da Comissão Alteração

Artigo 33.º
Câmara de Recurso

Suprimido

1. A Câmara de Recurso é composta por 
seis membros e seis suplentes 
seleccionados de entre os actuais ou 
antigos quadros superiores das 
autoridades reguladoras nacionais, 
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autoridades da concorrência ou outras 
instituições nacionais ou comunitárias 
com experiência relevante no sector das 
comunicações electrónicas. A Câmara de 
Recurso designará o seu presidente.
2. Os membros da Câmara de Recurso 
serão nomeados pelo Conselho de 
Administração, por proposta da 
Comissão, na sequência de um convite à 
manifestação de interesse, após consulta 
do Conselho de Reguladores.
3. A duração do mandato dos membros da 
Câmara de Recurso é de cinco anos. Este 
mandato é renovável. Os membros da 
Câmara de Recurso serão independentes 
na tomada de decisões. Não aceitarão 
quaisquer instruções. Não podem exercer 
nenhuma outra função na Autoridade, no 
seu Conselho de Administração ou no seu 
Conselho de Reguladores. Um membro da 
Câmara de Recurso não pode ser demitido 
das suas funções durante o mandato, 
excepto se tiver cometido uma falta grave 
e o Conselho de Administração, após 
consulta do Conselho de Reguladores, 
tomar uma decisão nesse sentido.
4. Os membros da Câmara de Recurso 
não podem participar num procedimento 
de recurso caso nele tenham qualquer 
interesse pessoal, caso tenham estado 
anteriormente envolvidos no processo na 
qualidade de representantes de uma das 
partes ou caso tenham participado na 
decisão que é objecto de recurso. 
Se, por uma das razões referidas no 
primeiro parágrafo ou por qualquer outra 
razão, um membro da Câmara de Recurso 
considerar que um outro membro não 
deve participar num processo de recurso, 
informará desse facto a Câmara de 
Recurso. Um membro da Câmara de 
Recurso pode ser recusado por qualquer 
das partes no processo de recurso por 
uma das razões referidas no primeiro 
parágrafo ou se for suspeito de 
parcialidade. Uma recusa não pode ser 
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fundamentada na nacionalidade dos 
membros nem é admissível se a parte em 
causa no processo de recurso, tendo já 
conhecimento do motivo de recusa, tiver 
tomado medidas processuais
5. A Câmara de Recurso decidirá das 
medidas a tomar nas situações previstas 
no n.º 4 sem a participação do membro 
em causa. Para a adopção dessa decisão, 
o membro em causa será substituído na 
Câmara de Recurso pelo seu suplente, 
excepto se o suplente se encontrar em 
situação similar. Nesse caso, o presidente 
designará um substituto de entre os 
suplentes disponíveis.

Or. de

Alteração 41

Proposta de regulamento
Artigo 34.º

Texto da Comissão Alteração

Artigo 34.º
Recursos

Suprimido

1. A Câmara de Recurso é competente 
para deliberar sobre os recursos de 
decisões ou medidas tomadas pela 
Autoridade nos domínios abrangidos pelo 
n.º 1 do artigo 8.º.
2. As decisões da Câmara de Recurso 
serão adoptadas por maioria qualificada 
de, pelo menos, quatro dos seus seis 
membros. A Câmara de Recurso será 
convocada sempre que necessário.
3. Os recursos interpostos nos termos do 
n.º 1 não têm efeito suspensivo. A Câmara 
de Recurso pode, no entanto, se 
considerar que as circunstâncias o 
exigem, suspender a aplicação da decisão 
que é objecto de recurso.
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4. O recurso, juntamente com a respectiva 
fundamentação, deve ser apresentado por 
escrito à Autoridade no prazo de dois 
meses a contar da data de notificação da 
decisão ou medida à empresa em causa 
ou, na ausência de notificação, da data 
em que a Autoridade tornou pública a sua 
medida ou decisão. A Câmara de Recurso 
decidirá sobre o recurso no prazo de dois 
meses a contar da apresentação do 
mesmo.
5. Se o recurso for admissível, a Câmara 
de Recurso verificará se é bem 
fundamentado. Convidará as partes no 
processo de recurso, tantas vezes quantas 
forem necessárias, a apresentar, em 
prazos especificados, as suas observações 
sobre as notificações que lhes tiver 
enviado ou sobre as comunicações das 
outras partes no processo de recurso. As 
partes no processo de recurso podem 
prestar declarações oralmente.
6. A Câmara de Recurso pode, nos termos 
do presente artigo, exercer qualquer 
competência atribuída à Autoridade ou 
remeter o processo para o órgão 
competente da Autoridade. Este órgão 
fica vinculado à decisão da Câmara de 
Recurso.
7. A Câmara de Recurso adoptará o seu 
regulamento interno.

Or. de

Alteração 42

Proposta de regulamento
Artigo 35.º

Texto da Comissão Alteração

Artigo 35.º
Recursos para o Tribunal de Primeira 
Instância e para o Tribunal de Justiça

Suprimido
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1. Pode ser interposto recurso junto do 
Tribunal de Primeira Instância ou do 
Tribunal de Justiça, em conformidade 
com o artigo 230.º do Tratado, contra 
uma decisão da Câmara de Recurso ou, 
nos casos em que a Câmara não tiver 
competência para se pronunciar, da 
Autoridade.
2. Caso a Autoridade não tome uma 
decisão, pode ser instaurado um processo 
por omissão no Tribunal de Primeira 
Instância ou no Tribunal de Justiça, em 
conformidade com o artigo 232.º do 
Tratado.
3. A Autoridade é obrigada a tomar as 
medidas necessárias à execução do 
acórdão do Tribunal de Primeira 
Instância ou do Tribunal de Justiça.

Or. de

Alteração 43

Proposta de regulamento
Artigo 38.º – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. O Conselho de Administração emitirá 
um parecer sobre as contas definitivas da 
Autoridade.

Suprimido

Or. de

Alteração 44

Proposta de regulamento
Artigo 39.º

Texto da Comissão Alteração

As regras financeiras aplicáveis à 
Autoridade serão estabelecidas pelo 

As regras financeiras aplicáveis à 
Autoridade serão estabelecidas pela Rede 
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Conselho de Administração após consulta 
da Comissão. Essas regras poderão divergir 
do Regulamento (CE, Euratom) n.º 
2343/2002 da Comissão, se as exigências 
específicas do funcionamento da 
Autoridade a isso obrigarem e apenas com 
o acordo prévio da Comissão.

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

Or. de

Alteração 45

Proposta de regulamento
Artigo 40.º

Texto da Comissão Alteração

Artigo 40.º
Medidas antifraude

Suprimido

1. Para efeitos de combate à fraude, à 
corrupção e a outros actos ilegais, 
aplicar-se-ão sem restrições as disposições 
do Regulamento (CE) nº 1073/1999 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 
de Maio de 1999, relativo aos inquéritos 
efectuados pelo Organismo Europeu de 
Luta Antifraude (OLAF)1.
2. A Autoridade aderirá ao Acordo 
Interinstitucional de 25 de Maio de 1999 
entre o Parlamento Europeu, o Conselho 
da União Europeia e a Comissão das 
Comunidades Europeias relativo aos 
inquéritos internos efectuados pelo 
Organismo Europeu de Luta Antifraude 
(OLAF)2 e adoptará imediatamente as 
disposições adequadas, que se aplicarão a 
todos os seus agentes.
3. As decisões de financiamento, os 
acordos e os instrumentos de execução 
deles decorrentes determinarão 
expressamente que o Tribunal de Contas 
e o OLAF podem, se necessário, efectuar 
um controlo no local junto dos 
beneficiários das dotações da Autoridade 
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e junto dos agentes responsáveis pela 
atribuição dessas dotações.
1 JO L 136 de 31.5.1999, p. 1
2 JO L 136 de 31.5.1999, p. 15

Or. de

Alteração 46

Proposta de regulamento
Artigo 45.º – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O Conselho de Reguladores poderá, por 
proposta do Director, autorizar as partes 
interessadas a presenciarem o desenrolar 
de algumas das actividades da 
Autoridade.

Suprimido

Or. de

Alteração 47

Proposta de regulamento
Artigo 47.º – 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.

Suprimido

Or. de
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Alteração 48

Proposta de regulamento
Artigo 48.º

Texto da Comissão Alteração

Artigo 48.º
Estatuto jurídico

Suprimido

1. A Autoridade é um organismo da 
Comunidade dotado de personalidade 
jurídica.
2. Em todos os Estados-Membros, a 
Autoridade goza da máxima capacidade 
jurídica reconhecida às pessoas colectivas 
pelo direito nacional. Pode, 
designadamente, adquirir ou alienar bens 
móveis ou imóveis e ser parte em 
processos judiciais.
3. A Autoridade é representada pelo seu 
Director.
4. A sede da Autoridade é fixada em [...]. 
Enquanto as suas instalações não 
estiverem prontas, será acolhida em 
instalações da Comissão.

Or. de

Alteração 49

Proposta de regulamento
Artigo 49.º

Texto da Comissão Alteração

Artigo 49.º
Pessoal

Suprimido

1. O Estatuto dos Funcionários das 
Comunidades Europeias, o regime 
aplicável aos outros agentes das 
Comunidades Europeias e as regras 
adoptadas conjuntamente pelas 
instituições das Comunidades Europeias 
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para efeitos de aplicação desse estatuto e 
desse regime serão aplicáveis ao pessoal 
da Autoridade, incluindo o Director e o 
Responsável Principal pela Segurança 
das Redes.
2. O Conselho de Administração 
adoptará, com o acordo da Comissão, as 
medidas de execução necessárias em 
conformidade com as disposições 
previstas no artigo 110.º do Estatuto dos 
Funcionários das Comunidades 
Europeias.
3. Em relação ao seu pessoal, a 
Autoridade exercerá os poderes 
conferidos à autoridade investida de poder 
de nomeação pelo Estatuto dos 
Funcionários das Comunidades 
Europeias e à autoridade habilitada a 
celebrar contratos pelo regime aplicável 
aos outros agentes das Comunidades 
Europeias.
4. O Conselho de Administração poderá 
adoptar disposições para permitir que 
peritos nacionais dos Estados-Membros 
trabalhem na Autoridade em regime de 
destacamento.

Or. de

Alteração 50

Proposta de regulamento
Artigo 50.º

Texto da Comissão Alteração

Artigo 50.º
Privilégios e imunidades

Suprimido

O protocolo relativo aos privilégios e 
imunidades das Comunidades Europeias 
é aplicável à Autoridade e ao seu pessoal. 

Or. de
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Alteração 51

Proposta de regulamento
Artigo 51.º

Texto da Comissão Alteração

Artigo 51.º
Responsabilidade da Autoridade

Suprimido

1. Em matéria de responsabilidade 
extracontratual, a Autoridade reparará, 
em conformidade com os princípios gerais 
comuns às legislações dos 
Estados-Membros, os eventuais danos 
causados por si ou pelo seu pessoal no 
exercício das suas funções. O Tribunal de 
Justiça é competente em qualquer litígio 
relativo à reparação desses danos.
2. A responsabilidade pessoal a nível 
pecuniário e disciplinar do pessoal 
perante a Autoridade será regulada pelas 
regras aplicáveis ao pessoal da 
Autoridade.

Or. de

Alteração 52

Proposta de regulamento
Artigo 54.º-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 54.º-A
A Rede das Autoridades Reguladoras 
Nacionais apresentará todos os anos um 
relatório de actividades ao Parlamento 
Europeu.

Or. de
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