
PR\717944PT.doc PE404.717v01-00

PT PT

PARLAMENTO EUROPEU
2004 










 2009

Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia

2007/0249(COD)

17.4.2008

***I
PROJECTO DE RELATÓRIO
sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que 
institui a Autoridade Europeia para o Mercado das Comunicações Electrónicas
(COM(2007)0699 – C6-0428/2007 – 2007/0249(COD))

Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia

Relatora: Pilar del Castillo Vera



PE404.717v01-00 2/82 PR\717944PT.doc

PT

PR_COD_1am

Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
Maioria dos votos expressos

**I Processo de cooperação (primeira leitura)
Maioria dos votos expressos

**II Processo de cooperação (segunda leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar a posição comum
Maioria dos membros que compõem o Parlamento para rejeitar ou 
alterar a posição comum

*** Parecer favorável
Maioria dos membros que compõem o Parlamento, excepto nos 
casos visados nos artigos 105.º, 107.º, 161.º e 300.º do Tratado CE 
e no artigo 7.º do Tratado UE

***I Processo de co-decisão (primeira leitura)
Maioria dos votos expressos

***II Processo de co-decisão (segunda leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar a posição comum
Maioria dos membros que compõem o Parlamento para rejeitar ou 
alterar a posição comum

***III Processo de co-decisão (terceira leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar o projecto comum

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta pela 
Comissão)

Alterações a textos legais

Nas alterações do Parlamento, as diferenças são assinaladas simultaneamente 
a negrito e em itálico. Nos actos modificativos, as partes transcritas de uma 
disposição existente que o Parlamento pretende alterar, sem que a Comissão 
o tenha feito, são assinaladas a negrito. As eventuais supressões respeitantes 
a esses excertos são evidenciadas do seguinte modo: [...]. A utilização de 
itálico sem negrito constitui uma indicação destinada aos serviços técnicos e 
tem por objectivo assinalar elementos do texto legal que se propõe sejam 
corrigidos, tendo em vista a elaboração do texto final (por exemplo, 
elementos manifestamente errados ou lacunas numa dada versão linguística). 
Estas sugestões de correcção ficam subordinadas ao aval dos serviços 
técnicos visados.
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PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que institui a 
Autoridade Europeia para o Mercado das Comunicações Electrónicas
(COM(2007)0699 – C6-0428/2007 – 2007/0249(COD))

(Processo de co-decisão: primeira leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
(COM(2007)0699),

– Tendo em conta o n.º 2 do artigo 251.º e o artigo 95 do Tratado CE, nos termos dos quais 
a proposta lhe foi apresentada pela Comissão (C6-0428/2007),

– Tendo em conta o artigo 51.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia e os 
pareceres da Comissão dos Orçamentos, bem como da Comissão do Controlo Orçamental, 
da Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários, da Comissão do Mercado Interno e 
da Protecção dos Consumidores, da Comissão da Cultura e da Educação, da Comissão dos 
Assuntos Jurídicos e da Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos 
Internos (A6-0000/2008),

1. Aprova a proposta da Comissão com as alterações nela introduzidas;

2. Requer à Comissão que lhe submeta de novo esta proposta, se pretender alterá-la 
substancialmente ou substituí-la por um outro texto;

3. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho e à 
Comissão.

Alteração 1

Proposta de regulamento
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) O Regulamento (CE) n.º 460/2004 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 10 
de Março de 2004, que cria a Agência 
Europeia para a Segurança das Redes e 
da Informação (a seguir designado «o 
Regulamento ENISA») criou esta 
Agência em 2004 para um período de 
cinco anos, com o objectivo de garantir 
um nível elevado e efectivo de segurança 
das redes e da informação na 

Suprimido
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Comunidade, tendo em vista desenvolver 
uma cultura de segurança das redes e da 
informação em benefício dos cidadãos, 
dos consumidores, das empresas e das 
organizações do sector público da União 
Europeia, contribuindo assim para o bom 
funcionamento do mercado interno.

Or. en

Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) A Comunicação da Comissão ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho de 1 
de Junho de 2007 – "Avaliação da 
Agência Europeia para a Segurança das 
Redes e da Informação (ENISA)"  -
apresentou uma avaliação do relatório de 
um grupo de peritos externos, que 
examinou o desempenho da Agência 
desde a sua criação, e as recomendações 
do Conselho de Gestão da ENISA 
relativamente ao Regulamento ENISA, e 
lançou uma consulta pública. As 
principais constatações desse relatório dos 
peritos confirmaram a validade da política 
que esteve na base da criação da ENISA e 
dos seus objectivos originais e, em 
particular, a sua contribuição para a 
realização de um verdadeiro mercado 
interno das comunicações electrónicas.

Suprimido

Or. en
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Alteração 3

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.

Suprimido

Or. en

Alteração 4

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. 

(12) Esta situação exige o estabelecimento 
de um novo organismo, o Organismo dos 
Reguladores Europeus das 
Telecomunicações ("Body of European 
Regulators in Telecom", a seguir 
designado BERT). Através da assistência 
fornecida à Comissão e às autoridades 
reguladoras nacionais (a seguir designadas 
ARN), o BERT dará um contributo eficaz 
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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.

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.
(A alteração aplica-se a todo o texto. Caso 
seja aprovada, serão necessárias as 
adaptações correspondentes.)

Or. en

Alteração 5

Proposta de regulamento
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) O presente regulamento e a 
Autoridade por ele criada deverão fazer 
parte integrante do quadro regulamentar 
das comunicações electrónicas. Nesse 
contexto, a Autoridade tem, em particular,
um papel importante a desempenhar nos 
mecanismos previstos para consolidar o 
mercado interno das comunicações 
electrónicas e para efectuar análises dos 
mercados em certas circunstâncias.

(17) O BERT tem um papel importante a 
desempenhar nos mecanismos previstos 
para consolidar o mercado interno das 
comunicações electrónicas e para efectuar 
análises dos mercados em certas 
circunstâncias.

Or. en

Alteração 6

Proposta de regulamento
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) A Autoridade deverá igualmente 
assistir a Comissão no que respeita à 

Suprimido
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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. en

Alteração 7

Proposta de regulamento
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

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

(20) A avaliação anual efectuada pelo 
BERT identificará as melhores práticas e 
os problemas subsistentes e contribuirá 
para melhorar o nível dos benefícios para 
os cidadãos que viajam na União Europeia.

Or. en
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Alteração 8

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 
Postais e de Telecomunicações (CEPT).

(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 ao BERT, quando 
adequado, aconselhamento especializado 
independente relativamente à utilização das 
radiofrequências na Comunidade.

Or. en

Alteração 9

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 

(22) Embora o sector das comunicações 
electrónicas seja um sector-chave na via 
rumo a uma economia europeia do 
conhecimento mais avançada e o 
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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.

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.

Or. en

Alteração 10

Proposta de regulamento
Considerando 23

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en
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Alteração 11

Proposta de regulamento
Considerando 24

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 12

Proposta de regulamento
Considerando 25

Texto da Comissão Alteração

(25) Poderão ser impostos encargos 
administrativos aos fornecedores de 

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

Or. en

Alteração 13

Proposta de regulamento
Considerando 27

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Alteração 14

Proposta de regulamento
Considerando 28

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 15

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 

(29) 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 
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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/CE1 e publicar os resultados dessa 
monitorização anualmente.

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/CE2 e publicar os resultados dessa 
monitorização anualmente.

Or. en

Alteração 16

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 

(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.

                                               
1 JO L 171 de 29.6.2007, p. 32
2 JO L 171 de 29.6.2007, p. 32
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nacionais e a sua natureza independente.

Or. en

Alteração 17

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. 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.

Or. en

Alteração 18

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 

(34) O bom funcionamento do BERT exige 
que o seu Director-Geral 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-Geral deverá garantir a 
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execução eficaz das tarefas da Autoridade
de um modo independente.

execução eficaz das tarefas do BERT de 
um modo independente.

(A alteração que visa substituir o termo 
"Director" por "Director-Geral" aplica-se 
a todo o texto. Caso seja aprovada, serão 
necessárias as adaptações 
correspondentes.)

Or. en

Alteração 19

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

Or. en

Alteração 20

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 

Suprimido
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interessadas. A Autoridade deverá 
reforçar a cooperação entre os diferentes 
protagonistas que operam no domínio da 
segurança das redes e da 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.

Or. en

Alteração 21

Proposta de regulamento
Considerando 38

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 22

Proposta de regulamento
Considerando 39

Texto da Comissão Alteração

(39) Para garantir que no exercício das 
funções da Autoridade relacionadas com 
a segurança das redes e da informação se 

Suprimido
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possa contar com o grau necessário de 
especialização e experiência, deverá ser 
designado um Responsável Principal pela 
Segurança das Redes. Deverá ser criado 
um Grupo Permanente de Partes 
Interessadas para aconselhar o 
Responsável Principal pela Segurança 
das Redes, encorajar a partilha de 
experiências e melhores práticas nessas 
matérias e manter um diálogo regular 
com o sector privado, as organizações de 
consumidores e outras partes 
interessadas.

Or. en

Alteração 23

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. 
Enquanto um terço do seu financiamento 
será 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 condições para 
esse efeito.

Or. en
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Alteração 24

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 impor 
sanções, a pedido do BERT, às empresas 
que 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 25

Proposta de regulamento
Considerando 43

Texto da Comissão Alteração

(43) No âmbito do seu mandato, na 
prossecução dos seus objectivos e no 
desempenho das suas funções, a 
Autoridade deverá cumprir, em particular, 
as disposições aplicáveis às instituições 
comunitárias no que respeita ao tratamento 
de documentos sensíveis. Sempre que 
pertinente, será adequado garantir uma 
troca coerente e segura de informações no 
quadro do presente regulamento.

(43) No âmbito do seu mandato, na 
prossecução dos seus objectivos e no 
desempenho das suas funções, as ANR 
devem assegurar que o BERT cumpre, em 
particular, as disposições aplicáveis às 
instituições comunitárias no que respeita ao 
tratamento de documentos sensíveis. 
Sempre que pertinente, será adequado 
garantir uma troca coerente e segura de 
informações no quadro do presente 
regulamento.

Or. en
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Alteração 26

Proposta de regulamento
Considerando 44

Texto da Comissão Alteração

(44) A Autoridade deverá aplicar a 
legislação comunitária pertinente relativa 
ao acesso do público a documentos, 
consubstanciada no Regulamento (CE) n.º 
1049/2001 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 30 de Maio de 2001, relativo 
ao acesso do público a documentos do 
Parlamento Europeu, do Conselho e da 
Comissão, e a relativa à protecção das 
pessoas no que respeita ao tratamento dos 
dados pessoais, consubstanciada no 
Regulamento (CE) n.º 45/2001 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 18 
de Dezembro de 2000, relativo à protecção 
das pessoas singulares no que diz respeito 
ao tratamento de dados pessoais pelas 
instituições e pelos órgãos comunitários e à 
livre circulação desses dados.

(44) As ANR devem assegurar que o 
BERT aplica a legislação comunitária 
pertinente relativa ao acesso do público a 
documentos, consubstanciada no 
Regulamento (CE) n.º 1049/2001 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 30 
de Maio de 2001, relativo ao acesso do 
público a documentos do Parlamento 
Europeu, do Conselho e da Comissão, e a 
relativa à protecção das pessoas no que 
respeita ao tratamento dos dados pessoais, 
consubstanciada no Regulamento (CE) n.º 
45/2001 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 18 de Dezembro de 2000, 
relativo à protecção das pessoas singulares 
no que diz respeito ao tratamento de dados 
pessoais pelas instituições e pelos órgãos 
comunitários e à livre circulação desses 
dados.

Or. en

Alteração 27

Proposta de regulamento
Considerando 45

Texto da Comissão Alteração

(45) A participação de países terceiros no 
trabalho da Autoridade deverá ser 
possível nos termos de acordos adequados 
a concluir pela Comunidade.

Suprimido

Or. en
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Alteração 28

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. en

Alteração 29

Proposta de regulamento
Considerando 47

Texto da Comissão Alteração

(47) As medidas necessárias para a 
aplicação do presente regulamento 
deverão ser adoptadas de acordo com a 
Decisão 1999/468/CE do Conselho, de 28 
de Junho de 1999, que fixa as regras de 
exercício das competências de execução 
atribuídas à Comissão.

Suprimido

Or. en

Alteração 30

Proposta de regulamento
Considerando 48

Texto da Comissão Alteração

(48) Em particular, deverão ser 
conferidos à Comissão poderes para 
adaptar as informações especificadas no 
anexo do presente regulamento ao 
progresso técnico ou à evolução dos 
mercados. Dado serem de âmbito geral e 
se destinarem a alterar elementos não 
essenciais do presente regulamento, essas 

Suprimido
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medidas devem ser adoptadas segundo o 
procedimento de regulamentação com 
controlo previsto no artigo 5.º-A da 
Decisão 1999/468/CE.

Or. en

Alteração 31

Proposta de regulamento
Considerando 49

Texto da Comissão Alteração

(49) Atendendo a que os objectivos da 
acção proposta, nomeadamente o melhor 
funcionamento do mercado interno das 
redes e serviços de comunicações 
electrónicas e o desenvolvimento de 
comunicações electrónicas 
transcomunitárias, não podem ser 
suficientemente alcançados pelos 
Estados-Membros tendo em conta o 
âmbito europeu do presente regulamento, 
podendo, por conseguinte, ser realizados 
com mais eficácia a nível comunitário, a 
Comunidade poderá adoptar medidas, de 
acordo com o princípio da subsidiariedade 
consagrado no artigo 5.º do Tratado. De 
acordo com o princípio da 
proporcionalidade, enunciado nesse 
mesmo artigo, o presente regulamento 
não vai além do necessário para atingir os 
referidos objectivos,

Suprimido

Or. en
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Alteração 32

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.

Or. en

Alteração 33

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 o melhor funcionamento 
do mercado interno das redes e serviços de 
comunicações electrónicas, incluindo, em 
particular, o desenvolvimento de 
comunicações electrónicas 
transcomunitárias, através do exercício das 
funções enumeradas nos capítulos II e III.

Or. en
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Alteração 34

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 35

Proposta de regulamento
Artigo 3 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en
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Alteração 36

Proposta de regulamento
Artigo 3 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) tomará decisões individuais no que 
respeita à concessão de direitos de 
utilização de números do Espaço Europeu 
de Numeração Telefónica (EENT)

Suprimido

Or. en

Alteração 37

Proposta de regulamento
Artigo 3 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

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

(g) aconselhará a Comissão, quando 
adequado, na selecção das empresas às 
quais serão concedidos direitos de 
utilização de radiofrequências e números;

Or. en

Alteração 38

Proposta de regulamento
Artigo 3 – alínea h)

Texto da Comissão Alteração

(h) cobrará e redistribuirá as taxas de 
utilização pelos direitos de utilização de 
radiofrequências e números;

Suprimido

Or. en
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Alteração 39

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) formulará recomendações às 
autoridades reguladoras nacionais sobre 
litígios transfronteiras e, quando 
adequado, sobre matérias relacionadas 
com a info-acessibilidade.

Or. en

Alteração 40

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.

Or. en

Alteração 41

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. A fim de promover a aplicação 
harmonizada das disposições da Directiva-
Quadro e das directivas específicas, a
Comissão solicitará igualmente a 
assistência do BERT na preparação das 
recomendações ou decisões a adoptar pela 
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Comissão em conformidade com o artigo 
19.º da Directiva 2002/21/CE 
(Directiva-Quadro).

Comissão em conformidade com o artigo 
19.º da Directiva 2002/21/CE 
(Directiva-Quadro). O Parlamento 
Europeu poderá solicitar igualmente a 
assistência do BERT se esta for 
razoavelmente necessária no contexto de 
um inquérito ou legislação que se insira 
no âmbito de competências do BERT.

Or. en

Alteração 42

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

Texto da Comissão Alteração

b) a segurança e a integridade das redes e 
serviços de comunicações electrónicas 
públicas, incluindo as questões relativas 
às violações da segurança e/ou da 
integridade, em conformidade com o 
artigo 13.º-A da Directiva 2002/21/CE 
(Directiva-Quadro) e com o artigo 4.º da 
Directiva 2002/58/CE (Directiva 
Privacidade e Comunicações 
Electrónicas);

Suprimido

Or. en

Alteração 43

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en
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Alteração 44

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 que se inserem no âmbito de 
competências do BERT, na medida em 
que essas matérias afectem ou sejam 
afectadas pela gestão do espectro;

Or. en

Alteração 45

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

Texto da Comissão Alteração

p) em conformidade com os artigos 6.º-A e 
6.º-B da Directiva 2002/20/CE (Directiva 
Autorização):

Suprimido

(i) condições harmonizadas relativas aos 
direitos de utilização de radiofrequências 
ou de números;
(ii) alteração ou retirada de direitos de 
utilização concedidos de modo 
coordenado ou harmonizado;
(iii) selecção das empresas às quais 
poderão ser atribuídos direitos individuais 
de utilização de frequências ou de 
números para serviços com potencial 
transfronteiras.

Or. en
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Alteração 46

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Além disso, a Autoridade exercerá
ainda as funções específicas constantes dos 
artigos 5.º a 23.º.

4. Além disso, a Comissão pode requerer 
ao BERT que exerça ainda as funções 
específicas constantes dos artigos 5.º a 23.º.

Or. en

Alteração 47

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

Texto da Comissão Alteração

4-A. A Comissão e as ARN terão na 
máxima consideração os pareceres 
emanados do BERT e comunicam 
publicamente a forma como os seus 
pareceres foram tidos em consideração.

Or. en

Alteração 48

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 

Or. en
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Alteração 49

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 50

Proposta de regulamento
Artigo 6

Texto da Comissão Alteração

Artigo 6.º Suprimido
Análise dos mercados nacionais pela 

Autoridade
1. Caso receba um pedido da Comissão 
nos termos do n.º 7 do artigo 16.º da 
Directiva 2002/21/CE (Directiva-Quadro) 
para analisar um mercado relevante e 
especifico num determinado 
Estado-Membro, a Autoridade emitirá um 
parecer e fornecerá à Comissão as 
informações necessárias, incluindo os 
resultados da consulta pública e da 
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análise do mercado. Se a Autoridade 
considerar que a concorrência nesse 
mercado não é efectiva, o seu parecer, 
após uma consulta pública, incluirá um 
projecto de medida que especifique a ou 
as empresas que considera deverem ser 
designadas como tendo poder de mercado 
significativo nesse mercado e as 
obrigações adequadas a impor.
2. A Autoridade poderá, quando 
adequado, consultar as autoridades 
nacionais da concorrência relevantes ante 
de emitir o seu parecer para a Comissão.
3. A Autoridade fornecerá à Comissão, a 
pedido desta, todas as informações 
disponíveis para executar as tarefas 
referidas no n.º 1.

Or. en

Alteração 51

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Autoridade poderá tomar decisões 
relativamente á concessão de direitos de 
utilização de números do Espaço Europeu 
de Numeração Telefónica (EENT), em 
conformidade com o artigo 10.º da 
Directiva 2002/21/CE (Directiva-Quadro). 
Será também responsável pela 
administração e pelo desenvolvimento do 
Espaço Europeu de Numeração 
Telefónica (EENT) em nome dos Estados-
Membros aos quais tenha sido atribuído o 
prefixo 3883.

Suprimido

Or. en
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Alteração 52

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Autoridade exercerá funções 
relacionadas com a administração e a 
gestão de séries harmonizadas de 
números, em conformidade com o n.º 4 do 
artigo 10.º da Directiva 2002/21/CE 
(Directiva-Quadro).

Suprimido

Or. en

Alteração 53

Proposta de regulamento
Artigo 8 – 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 pedido da Comissão, o BERT 
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.

Or. en
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Alteração 54

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 55

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 o Grupo para a 
Política do Espectro de Radiofrequências 
(a seguir designado RSPG) e/ou o Comité 
do Espectro de Radiofrequências (a seguir 
designado RSC), se for caso disso, 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 
trabalhará em estreita cooperação com o 
RSPG e o RSC, se necessário.

Or. en
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Alteração 56

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

3. A Comissão pode requerer ao BERT
que aconselhe o RSPG e/ou o RSC, em 
relação a conselhos destes últimos à 
Comissão na elaboração dos objectivos 
políticos comuns referidos no n.º 3 do 
artigo 6.º da Decisão 676/2002/CE 
(Decisão Espectro Radioeléctrico), quando 
estes digam respeito ao sector das 
comunicações electrónicas.

Or. en

Alteração 57

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A Autoridade publicará um relatório 
anual sobre as previsões de evolução no 
domínio das frequências no sector e nas 
políticas das comunicações electrónicas, no 
qual identificará as eventuais necessidades 
e desafios.

4. A Comissão pode requerer ao BERT 
que preste a sua contribuição para um 
relatório anual sobre as previsões de 
evolução no domínio das frequências no 
sector e nas políticas das comunicações 
electrónicas, em particular através da 
identificação das eventuais necessidades e 
desafios.

Or. en

Alteração 58

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Autoridade fornecerá à Comissão, a 1. A Comissão pode requerer ao BERT 
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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.

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

Alteração 59

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Caso um parecer da Autoridade emitido 
nos termos do n.º 1 diga respeito à 
implementação de um procedimento de 
selecção comum relativo a direitos de 
utilização abrangidos pelo artigo 6.º-B da 
Directiva 2002/20/CE (Directiva 
Autorização), esse parecer terá, 
nomeadamente, que: 

Suprimido

(a) identificar os serviços de 
comunicações electrónicas cuja oferta 
numa base transfronteiras dentro da 
Comunidade beneficiará com a utilização 
de frequências ou de números cujos 
direitos são concedidos através de um 
procedimento único e obedecendo a um 
conjunto único de condições;
(b) identificar os números ou séries de 
números que poderão ser utilizados para 
tais serviços;
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(c)avaliar o nível de procura real ou 
potencial de tais serviços na Comunidade; 
e 
(d)especificar qualquer limitação que 
considere adequada ao número de direitos 
de utilização a oferecer segundo o 
procedimento de selecção comum e os 
procedimentos a seguir para a selecção 
das empresas às quais serão atribuídos 
esses direitos, tendo na devida conta, 
quando aplicável, os princípios 
enunciados no artigo 7.º da Directiva 
2002/20/CE (Directiva Autorização).

Or. en

Alteração 60

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

3. A Comissão pode requerer ao BERT 
que explique ou complemente qualquer 
parecer emitido nos termos do n.º 1 no 
prazo especificado nesse pedido. 

Or. en

Alteração 61

Proposta de regulamento
Artigo 12

Texto da Comissão Alteração

Artigo 12.º Suprimido
Proposta de selecção das empresas
A Autoridade, em conformidade com o 
artigo 6.º B da Directiva 2002/20/CE 
(Directiva Autorização):
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(a) receberá e processará os pedidos de 
direitos de utilização de radiofrequências 
e de números apresentados pelas 
empresas e cobrará os encargos 
administrativos e as taxas impostos às 
empresas no âmbito de um procedimento 
de selecção comum;
(b) executará o procedimento de selecção 
comum e proporá a ou as empresas às 
quais poderão ser concedidos direitos de 
utilização de acordo com essas 
disposições;
(c) apresentará um relatório à Comissão 
indicando os pedidos recebidos, 
descrevendo a sua avaliação dos mesmos, 
propondo a ou as empresas mais elegíveis 
para a concessão de direitos individuais 
de utilização e justificando essa selecção 
por referência aos critérios de selecção 
estabelecidos na medida de execução 
pertinente.

Or. en

Alteração 62

Proposta de regulamento
Artigo 13 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A pedido da Comissão, a Autoridade
fornecer-lhe-á um parecer sobre a retirada 
de direitos de utilização concedidos 
segundo os procedimentos comuns 
previstos no artigo 6.º-B da Directiva 
2002/20/CE (Directiva Autorização).

A Comissão pode requerer ao BERT que 
emita um parecer destinado à Comissão, 
ao RSPG ou ao RSC sobre a retirada de 
direitos de utilização concedidos segundo 
os procedimentos comuns previstos no 
artigo 6.º-B da Directiva 2002/20/CE 
(Directiva Autorização).

Or. en
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Alteração 63

Proposta de regulamento
Artigo 14

Texto da Comissão Alteração

Artigo 14º Suprimido
Segurança das redes e da informação 

Para além das funções referidas no n.º 3, 
alínea b), do artigo 4.º e nos n.os 4 e 5 do 
artigo 19.º, a Autoridade contribuirá para 
o desenvolvimento de uma cultura de 
segurança das redes e da informação, 
nomeadamente:
(a) facilitando a cooperação entre a 
Comissão e os Estados-Membros no 
desenvolvimento de metodologias comuns 
para impedir, abordar e dar resposta aos 
problemas de segurança das redes e da 
informação;
(b) aconselhando a Comissão sobre 
actividades de investigação no domínio da 
segurança das redes e da informação, 
assim como sobre a utilização eficaz de 
tecnologias de prevenção dos riscos, e 
promovendo actividades de avaliação de 
riscos, soluções interoperáveis de gestão 
de riscos e estudos sobre soluções de 
gestão da prevenção junto de 
organizações públicas e privadas, e
(c) contribuindo para os esforços 
comunitários de cooperação com países 
terceiros e, se for caso disso, com 
organizações internacionais, com vista a 
promover uma abordagem mundial 
comum relativamente aos problemas da 
segurança das redes e da informação.

Or. en
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Alteração 64

Proposta de regulamento
Artigo 15

Texto da Comissão Alteração

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.

O BERT 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 21.º e 22.º.

Or. en

Alteração 65

Proposta de regulamento
Artigo 16

Texto da Comissão Alteração

Artigo 16.º Suprimido
Cobrança de encargos administrativos por 

serviços fornecidos pela Autoridade
1. A Comissão fixará os encargos 
administrativos a impor às empresas pelos 
serviços prestados pela Autoridade 
segundo o procedimento referido no n.º 2 
do artigo 54.º e com base num parecer da 
Autoridade. A Autoridade cobrará esses 
encargos administrativos.
2. Os encargos administrativos serão 
impostos a cada empresa de um modo 
objectivo, transparente e proporcionado, 
que minimize os custos administrativos 
adicionais e os encargos correspondentes.
3. Os encargos administrativos referidos 
no n.° 1 poderão cobrir:
(a) os custos administrativos suportados 
pela Autoridade na gestão do 
procedimento de selecção em 
conformidade com o artigo 12.º;
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(b) o tratamento dos recursos, em 
conformidade com o artigo 34.º;
(c) os custos administrativos suportados 
pela Autoridade com a administração do 
Espaço Europeu de Numeração 
Telefónica, em conformidade com o 
artigo 8.º
Todos os encargos serão expressos e 
pagos em euros.
4. O montante dos encargos 
administrativos será fixado a um nível 
que garanta que as receitas dos mesmos 
sejam, em princípio, suficientes para 
cobrir o custo total dos serviços prestados.
5. A Autoridade publicará um resumo 
anual dos custos e encargos 
administrativos. Caso existam diferenças 
entre a soma total dos encargos e os 
custos administrativos totais, a Autoridade 
emitirá um parecer para a Comissão 
indicando os ajustamentos adequados a 
introduzir nos encargos.

Or. en

Alteração 66

Proposta de regulamento
Artigo 17

Texto da Comissão Alteração

Artigo 17.º Suprimido
Cobrança e redistribuição das taxas de 
utilização pelos direitos de utilização de 

radiofrequências e números e dos 
encargos administrativos no âmbito de um 

procedimento de selecção comum
1. Caso sejam impostas às empresas, em 
conformidade com o artigo 6.º B da 
Directiva 2002/20/CE (Directiva 
Autorização), taxas de utilização pelos 
direitos de utilização de radiofrequências 
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ou de números concedidos segundo um 
procedimento de selecção comum, a 
Autoridade será responsável pela sua 
cobrança e redistribuição.
As taxas de utilização serão, depois de 
recebidas pela Autoridade, redistribuídas 
pelos Estados-Membros directamente 
interessados e pela Autoridade no prazo e 
de acordo com o rácio a estabelecer pela 
Comissão nos termos do artigo 6.º B da 
Directiva 2002/20/CE (Directiva 
Autorização).
Se a Comissão não tiver estabelecido o 
prazo e o rácio, as taxas de utilização 
serão redistribuídas com base na 
população de cada Estado-Membro que 
teve de conceder direitos de utilização no 
último ano terminado antes do 
lançamento do procedimento de selecção.
2. A Autoridade será responsável pela 
cobrança e a redistribuição dos encargos 
administrativos impostos, na sequência de 
um procedimento de selecção comum 
relativo a direitos de utilização de 
radiofrequências ou números, às 
empresas seleccionadas para cobrir os 
custos administrativos suportados pelas 
autoridades reguladoras nacionais com a 
monitorização do cumprimento das 
condições comuns, 
Os encargos administrativos referidos no 
primeiro parágrafo serão redistribuídos, 
após a sua recepção pela Autoridade, às 
autoridades reguladoras nacionais 
directamente interessados de acordo com 
os valores fornecidos pelas autoridades 
reguladoras nacionais.

Or. en
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Alteração 67

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.

Or. en

Alteração 68

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; e

Or. en

Alteração 69

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 ARN em todas as matérias 
relativas às comunicações electrónicas. 
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Or. en

Alteração 70

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A Autoridade recolherá informações 
adequadas, designadamente em 
conformidade com o artigo 13.º A da 
Directiva 2002/21//CE 
(Directiva-Quadro), para analisar os 
riscos actuais e emergentes. Em 
particular, analisará, a nível europeu, os 
riscos que possam produzir um impacto 
na robustez e na disponibilidade das redes 
de comunicações electrónicas e na 
autenticidade, integridade e 
confidencialidade das informações 
obtidas e transmitidas através delas, e 
transmitirá os resultados da análise aos 
Estados Membros e à Comissão.

Suprimido

Or. en

Alteração 71

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A Autoridade contribuirá para a 
sensibilização e a disponibilização de 
informações atempadas, objectivas e 
completas, inclusivamente sobre as 
questões da segurança das redes e da 
informação, a todos os utilizadores, 
nomeadamente promovendo o 
intercâmbio das melhores práticas 
actuais, inclusivamente em matéria de 
métodos de alerta dos utilizadores, e 
procurando sinergias entre as iniciativas 

Suprimido
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do sector público e do sector privado.

Or. en

Alteração 72

Proposta de regulamento
Artigo 20

Texto da Comissão Alteração

Artigo 20.º Suprimido
Gestão do registo de informações sobre o 
espectro e da base de dados do roaming 

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

Or. en

Alteração 73

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Autoridade monitorizará a evolução 
do mercado das comunicações electrónicas 
e, em particular, os preços retalhistas dos 
produtos e serviços mais utilizados pelos 
consumidores.

1. A Comissão pode requerer ao BERT 
que monitorize a evolução do mercado das 
comunicações electrónicas e, em particular, 
os preços retalhistas dos produtos e 
serviços mais utilizados pelos 
consumidores. 

Or. en

Alteração 74

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Autoridade publicará um relatório 
anual sobre a evolução do sector das 
comunicações electrónicas, incluindo as 
questões dos consumidores, no qual 
identificará os obstáculos que ainda 
subsistem à realização do mercado único 
das comunicações electrónicas. O relatório 
incluirá igualmente um resumo e uma 
análise das informações relativas aos 

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

procedimentos nacionais de recurso 
fornecidas pelos Estados-Membros nos 
termos do n.º 3 do artigo 4.º da Directiva 
2002/21/CE (Directiva-Quadro) e do grau 
de utilização, nos Estados-Membros dos 
procedimentos extrajudiciais de resolução 
de litígios referidos no artigo 34.º da 
Directiva 2002/22/CE (Directiva Serviço 
Universal). Este relatório será 
apresentado no Parlamento Europeu que 
pode subsequentemente decidir emitir um 
parecer.

Or. en

Alteração 75

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. A Comissão pode requerer ao BERT 
que emita um parecer sobre as medidas 
que poderão ser tomadas para resolver os 
problemas identificados na avaliação das 
questões referidas no n.º 1, juntamente 
com a publicação de um relatório anual. 
Este parecer pode ser apresentado no 
Parlamento Europeu.

Or. en

Alteração 76

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A Autoridade publicará periodicamente 
um relatório sobre a interoperabilidade dos 
serviços de televisão digital interactiva tal 
como referidos no artigo 18.º da Directiva 

4. A Comissão pode requerer ao BERT 
que publique periodicamente um relatório 
sobre a interoperabilidade dos serviços de 
televisão digital interactiva tal como 
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2002/21/CE (Directiva-Quadro). referidos no artigo 18.º da Directiva 
2002/21/CE (Directiva-Quadro).

Or. en

Alteração 77

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

1. A pedido da Comissão, o BERT 
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 e às 
necessidades específicas dos utilizadores 
finais com deficiência e dos idosos. 

Or. en

Alteração 78

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Autoridade publicará um relatório 
anual sobre as medidas adoptadas para 
melhorar a acessibilidade dos serviços e 
equipamentos de comunicações 

Suprimido
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electrónicas para os utilizadores finais 
com deficiência, com base nas 
informações fornecidas pelos 
EstadosMembros e nas informações 
recebidas pela Autoridade nos termos do 
n.° 3 do artigo 33.° da Directiva 
2002/22/CE (Directiva Serviço Universal). 
O relatório indicará as medidas que 
poderão ser adoptadas a nível 
comunitário ou nacional para melhorar a 
acessibilidade. Quando adequado, a 
Autoridade poderá emitir recomendações 
sobre medidas que poderão ser adoptadas 
a nível nacional.

Or. en

Alteração 79

Proposta de regulamento
Artigo 23

Texto da Comissão Alteração

A pedido da Comissão, a Autoridade
poderá desempenhar outras funções 
específicas.

A pedido da Comissão, o BERT poderá 
desempenhar outras funções específicas, 
por decisão consentânea de todos os seus 
membros.

Or. en

Alteração 80

Proposta de regulamento
Artigo 24

Texto da Comissão Alteração

Órgãos da Autoridade Órgãos do BERT
A Autoridade compreende: O BERT compreende:

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

(b) um Conselho de Reguladores;
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(c) um Director c) um Director Administrativo

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

(Esta alteração aplica-se a todo o texto, 
tanto no que diz respeito à substituição da
referência ao “Conselho de 
Administração” por “Conselho de 
Reguladores”, quer de “Director” por 
“Director Administrativo”. A sua adopção 
requer alterações correspondentes em todo 
o texto.)

Or. en

Alteração 81

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. O Conselho de Reguladores é composto 
por um membro por Estado-Membro, que 
será o presidente ou um representante de 
alto nível da ARN independente 
responsável pela aplicação quotidiana do 
quadro regulamentar no Estado-Membro. 
As ARN nomearão um suplente por 
Estado-Membro. A Comissão participará 
com o estatuto de observador com o 
acordo prévio do Conselho de 
Reguladores.

Or. en
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Alteração 82

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 um 
ano, nos termos dos processos eleitorais 
enunciados no regulamento interno.

Or. en

Alteração 83

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 

3. O Conselho de Reguladores reúne-se 
por convocação do Director 
Administrativo pelo menos quatro vezes 
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.
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assistidos por conselheiros ou por peritos. 
O secretariado do Conselho de 
Administração é assegurado pela 
Autoridade.

Or. en

Alteração 84

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.

Or. en

Alteração 85

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

Texto da Comissão Alteração

5-A. 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.

Or. en
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Alteração 86

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

Texto da Comissão Alteração

5-B. O secretariado do Conselho de 
Reguladores é assegurado pelo BERT.

Or. en

Alteração 87

Proposta de regulamento
Artigo 26 – título e n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Funções do Conselho de Administração Funções do Conselho de Reguladores
1. O Conselho de Administração nomeará 
o Director, após consulta do Conselho de 
Reguladores, em conformidade com o n.º 
2 do artigo 29.º.

1. O Conselho de Reguladores nomeará o 
Presidente e o Vice-presidente, em 
conformidade com o disposto no nº 2 do 
artigo 25º, bem como o Director 
Administrativo, em conformidade com o 
[Artigo 26º (nº 13-B)]. O Conselho de 
Reguladores tomará todas as decisões 
relativas ao desempenho das funções do 
BERT, tal como enumeradas no artigo 3º 
do presente Regulamento. 

Or. en

Alteração 88

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O Conselho de Administração nomeará 
um Responsável Principal pela Segurança 
das Redes, após consulta do Director, em 
conformidade com o n.º 2 do artigo 31.º.

Suprimido
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Or. en

Alteração 89

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 90

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 91

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. O Conselho de Administração adoptará, 
antes de 30 de Setembro de cada ano, após 
consulta da Comissão e aprovação do 
Conselho de Reguladores em 
conformidade com o n.º 3 do artigo 28.º, o
programa de trabalho da Autoridade para o 
ano seguinte e transmiti-lo-á ao Parlamento 
Europeu, ao Conselho e à Comissão. O 
programa de trabalho será adoptado sem 

5. Após consulta à Comissão, o Conselho 
de Reguladores 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 do 
BERT para o ano seguinte e transmiti-lo-á 
ao Parlamento Europeu, ao Conselho e à 
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prejuízo do processo orçamental anual. Comissão.

Or. en

Alteração 92

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 93

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

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.

Suprimido

Or. en

Alteração 94

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 

Suprimido
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Segurança das Redes.

Or. en

Alteração 95

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 9

Texto da Comissão Alteração

9. O Conselho de Administração definirá, 
se necessário, a política de pessoal da 
Autoridade nos termos do n.º 2 do artigo 
49.°.

Suprimido

Or. en

Alteração 96

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 10

Texto da Comissão Alteração

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.

10. O Conselho de Reguladores adoptará, 
em nome do BERT, as disposições 
especiais relativas ao direito de acesso aos 
documentos da Autoridade, em 
conformidade com o artigo 47.º.

Or. en

Alteração 97

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 11

Texto da Comissão Alteração

11. O Conselho de Administração aprova o 
relatório anual de actividades da

11. O Conselho de Reguladores aprova o 
relatório anual de actividades do BERT e 
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Autoridade e transmite-o, até 15 de Junho, 
ao Parlamento Europeu, ao Conselho, à 
Comissão, ao Comité Económico e Social 
Europeu e ao Tribunal de Contas. Como 
previsto no n.º 4 do artigo 28.º, esse 
relatório contém uma secção autónoma, 
aprovada pelo Conselho de Reguladores, 
relativa às actividades de regulamentação 
da Autoridade durante o ano em causa.

transmite-o, até 15 de Junho, ao 
Parlamento Europeu, ao Conselho, à 
Comissão, ao Comité Económico e Social 
Europeu e ao Tribunal de Contas. O 
Parlamento Europeu pode convidar o 
presidente do Conselho de Reguladores ou 
o Director-Geral a pronunciar-se sobre 
aspectos importantes relacionados com as
actividades do BERT.

Or. en

Alteração 98

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 12

Texto da Comissão Alteração

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

12. O Conselho de Reguladores adoptará o 
regulamento interno do BERT.

Or. en

Alteração 99

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 13

Texto da Comissão Alteração

13. O Conselho de Administração 
transmitirá à Comissão um parecer sobre 
os encargos administrativos que a 
Autoridade poderá cobrar às empresas 
pela execução das suas funções, como 
previsto no artigo 16.º.

Suprimido

Or. en
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Alteração 100

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

Texto da Comissão Alteração

13-A. O Conselho de Reguladores 
fornecerá um parecer ao Director-Geral 
antes da adopção dos pareceres, 
recomendações e decisões referidos nos 
artigos 4.º a 23.º no seu domínio de 
competência. Além disso, o Conselho de 
Reguladores fornecerá ao Director-Geral 
orientações para o desempenho das suas
funções.
(Reintroduz o texto do nº 1 do artigo 28.º. 
Substitui-se "Director" por "Director-
Geral".)

Or. en

Alteração 101

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

Texto da Comissão Alteração

13-B. O Conselho de Reguladores designa 
o Director-Geral. Ele adoptará essa 
decisão por maioria de três quartos dos 
seus membros. O Director-Geral não 
participará na preparação nem na 
votação desse parecer.

Or. en
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Alteração 102

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

Texto da Comissão Alteração

13-C. 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 do BERT para o 
ano seguinte no que respeita às suas 
actividades.
(Reintroduz o texto do nº 3 do artigo 28.º. 
Substitui-se "Autoridade" por "BERT").

Or. en

Alteração 103

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

Texto da Comissão Alteração

13-D. 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.°.
(Reintroduz o texto do nº 4 do artigo 28.º.

Or. en
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Alteração 104

Proposta de regulamento
Artigo 27

Texto da Comissão Alteração

Artigo 27.º Suprimido
Conselho de Reguladores

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 
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 
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entidade pública ou privada.
7. O secretariado do Conselho de 
Reguladores é assegurado pela 
Autoridade.

Or. en

Alteração 105

Proposta de regulamento
Artigo 28

Texto da Comissão Alteração

Artigo 28.º Suprimido
Funções do Conselho de Reguladores

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 
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, 
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prevista no n.º 11 do artigo 26.° e no n.º 9 
do artigo 30.°.

(Os n.ºs 1, 3 e 4 do artigo 28.º são 
inseridos nos n.ºs 13-A, 13-C e 13-D do 
artigo 26.º respectivamente.)

Or. en

Alteração 106

Proposta de regulamento
Artigo 29 – título e n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Director Director-Geral
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, que actua com independência no 
desempenho das suas funções. O 
Director-Geral não solicita nem recebe 
instruções de nenhum Governo ou 
organismo.

Or. en

Alteração 107

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Após consulta do Conselho de 
Reguladores, o Director será nomeado 
pelo Conselho de Administração, tendo em 
conta o seu mérito, qualificações e 
experiência relevantes no domínio das 
redes e serviços de comunicações 
electrónicas, com base numa lista de pelo 
menos dois candidatos propostos pela 
Comissão. Antes de ser nomeado, o 

2. O Director-Geral será nomeado pelo 
Conselho de Reguladores, tendo em conta 
o seu mérito, qualificações e experiência 
relevantes no domínio das redes e serviços 
de comunicações electrónicas. Antes de ser 
nomeado, a adequação do candidato 
seleccionado pelo Conselho de 
Reguladores poderá ser submetida a um 
parecer não vinculativo do Parlamento 
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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.

Europeu e da Comissão. Para este fim, o 
candidato será convidado a proferir uma 
declaração perante a comissão competente 
do Parlamento Europeu e responder às 
perguntas formuladas pelos seus membros.

Or. en

Alteração 108

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, deliberando 
por proposta da Comissão, 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

Alteração 109

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

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

5. O Director-Geral só pode ser demitido 
das suas funções por decisão do Conselho 
de Reguladores, tendo em conta o parecer 
do Parlamento Europeu. O Conselho de
Reguladores adoptará essa decisão por 
maioria de três quartos dos seus membros.

Or. en
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Alteração 110

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 definirá a agenda do 
Conselho de Reguladores. Participa, sem 
direito de voto, nos trabalhos do Conselho 
de Reguladores.

Or. en

Alteração 111

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 
execução do programa de trabalho anual do 
BERT, sob a orientação do Conselho de 
Reguladores.

Or. en

Alteração 112

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 

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

consultivas do BERT e outra relativa às 
questões financeiras e administrativas.

Or. en

Alteração 113

Proposta de regulamento
Artigo 31

Texto da Comissão Alteração

Artigo 31.º Suprimido
Responsável Principal pela Segurança 

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

Alteração 114

Proposta de regulamento
Artigo 32

Texto da Comissão Alteração

Artigo 32.º Suprimido
Grupo Permanente de Partes Interessadas
1. O Responsável Principal pela 
Segurança das Redes criará um grupo 
permanente de partes interessadas 
constituído por peritos representantes das
partes interessadas pertinentes, 
nomeadamente do sector das tecnologias 
da informação e das comunicações e de 
associações de consumidores, e peritos 
universitários em segurança das redes e 
da informação. Em consulta com o 
Director, estabelecerá os procedimentos 
respeitantes, nomeadamente, à 
composição, ao número e nomeação de 
membros e ao funcionamento do Grupo.
2. O Grupo é presidido pelo Responsável 
Principal pela Segurança das Redes. O 
mandato dos membros tem a duração de 
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 
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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. en

Alteração 115

Proposta de regulamento
Artigo 33

Texto da Comissão Alteração

Artigo 33.º Suprimido
Câmara de Recurso

1. A Câmara de Recurso é composta por 
seis membros e seis suplentes 
seleccionados de entre os actuais ou 
antigos quadros superiores das 
autoridades reguladoras nacionais, 
autoridades da concorrência ou outras 
instituições nacionais ou comunitárias 
com experiência relevante no sector das 
comunicações electrónicas. A Câmara de 
Recurso designará o seu presidente.
2. Os membros da Câmara de Recurso 
serão nomeados pelo Conselho de 
Administração, por proposta da 
Comissão, na sequência de um convite à 
manifestação de interesse, após consulta 
do Conselho de Reguladores.
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 
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das suas funções durante o mandato, 
excepto se tiver cometido uma falta grave 
e o Conselho de Administração, após 
consulta do Conselho de Reguladores, 
tomar uma decisão nesse sentido.
4. Os membros da Câmara de Recurso 
não podem participar num procedimento 
de recurso caso nele tenham qualquer 
interesse pessoal, caso tenham estado 
anteriormente envolvidos no processo na 
qualidade de representantes de uma das 
partes ou caso tenham participado na 
decisão que é objecto de recurso.
Se, por uma das razões referidas no 
primeiro parágrafo ou por qualquer outra 
razão, um membro da Câmara de Recurso 
considerar que um outro membro não 
deve participar num processo de recurso, 
informará desse facto a Câmara de 
Recurso. Um membro da Câmara de 
Recurso pode ser recusado por qualquer 
das partes no processo de recurso por
uma das razões referidas no primeiro 
parágrafo ou se for suspeito de 
parcialidade. Uma recusa não pode ser 
fundamentada na nacionalidade dos 
membros nem é admissível se a parte em 
causa no processo de recurso, tendo já 
conhecimento do motivo de recusa, tiver 
tomado medidas processuais.
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. en
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Alteração 116

Proposta de regulamento
Artigo 34

Texto da Comissão Alteração

Artigo 34.º Suprimido
Recursos

1. A Câmara de Recurso é competente 
para deliberar sobre os recursos de 
decisões ou medidas tomadas pela 
Autoridade nos domínios abrangidos pelo 
n.º 1 do artigo 8.º.
2. As decisões da Câmara de Recurso 
serão adoptadas por maioria qualificada 
de, pelo menos, quatro dos seus seis 
membros. A Câmara de Recurso será 
convocada sempre que necessário.
3. Os recursos interpostos nos termos do 
n.º 1 não têm efeito suspensivo. A Câmara 
de Recurso pode, no entanto, se 
considerar que as circunstâncias o 
exigem, suspender a aplicação da decisão 
que é objecto de recurso.
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 
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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. en

Alteração 117

Proposta de regulamento
Artigo 35

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 118

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 uma 
subvenção da Comunidade, a título da 
rubrica adequada do orçamento 
comunitário, tal como estipulado pela 
autoridade orçamental, em conformidade 
com o ponto 47 do Acordo 
Interinstitucional de 6 de Maio de 2006;

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

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

Alteração 119

Proposta de regulamento
Artigo 41 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As empresas que fornecem redes e 
serviços de comunicações electrónicas 
facultarão todas as informações, 
nomeadamente informações financeiras, 
pedidas pela Autoridade para levar a cabo 
as funções que lhe são atribuídas pelo 
presente regulamento. As empresas 
facultarão prontamente essas informações, 
sempre que tal lhes seja solicitado, dentro 
dos prazos e com o grau de pormenor 
exigidos pela Autoridade. A Autoridade
fundamentará o seu pedido de 
informações.

1. As empresas que fornecem redes e 
serviços de comunicações electrónicas 
facultarão todas as informações, 
nomeadamente informações financeiras, 
pedidas pelo BERT para levar a cabo as 
funções que lhe são atribuídas pelo 
presente regulamento. As empresas 
facultarão prontamente essas informações, 
sempre que tal lhes seja solicitado, dentro 
dos prazos e com o grau de pormenor 
exigidos pelo BERT. A Comissão poderá 
exigir ao BERT que fundamente o seu 
pedido de informações.

Or. en

Alteração 120

Proposta de regulamento
Artigo 42

Texto da Comissão Alteração

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

Quando pretender emitir um parecer em 
conformidade com o disposto no presente 
regulamento, o BERT consultará, se 
necessário, as partes interessadas e dar-
lhes-á a oportunidade de apresentarem 
observações ao projecto de parecer num 
prazo razoável. O BERT disponibilizará 
publicamente os resultados do 
procedimento de consulta, salvo quando se 
trate de informações confidenciais. 
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confidenciais.

Or. en

Alteração 121

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.°. As sanções devem ser eficazes, 
proporcionadas e dissuasivas.

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

Or. en

Alteração 122

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. Sempre que sejam impostas sanções por 
força do presente artigo, a Comissão
publicará os nomes das empresas em causa, 
bem como os motivos das sanções 
impostas.

Or. en

Alteração 123

Proposta de regulamento
Artigo 44

Texto da Comissão Alteração

O pessoal da Autoridade, incluindo o O pessoal do BERT, os membros do 
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Director, o Responsável Principal pela 
Segurança das Redes e os funcionários 
temporariamente destacados pelos 
Estados-Membros, deve fazer uma 
declaração de compromisso e uma 
declaração de interesses, indicando 
quaisquer interesses, directos ou indirectos, 
que possam ser considerados prejudiciais 
para a sua independência. A declaração 
deve ser feita por escrito.

Conselho de Reguladores e o Director-
Geral do BERT devem fazer uma 
declaração anual de compromisso e uma 
declaração de interesses, indicando 
quaisquer interesses, directos ou indirectos, 
que possam ser considerados prejudiciais 
para a sua independência. As declarações 
devem ser feitas por escrito.

Or. en

Alteração 124

Proposta de regulamento
Artigo 45 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Autoridade assegurará que sejam 
fornecidas ao público e a quaisquer partes 
interessadas informações objectivas, 
fiáveis e facilmente acessíveis, 
nomeadamente sobre os resultados do seu 
trabalho, quando adequado. Tornará 
igualmente públicas as declarações de 
interesses feitas pelo Director e pelos 
funcionários temporariamente destacados 
pelos Estados-Membros, bem como as 
declarações de interesses feitas por 
peritos.

2. O BERT assegurará que sejam 
fornecidas ao público e a quaisquer partes 
interessadas informações objectivas, 
fiáveis e facilmente acessíveis, 
nomeadamente sobre os resultados do seu 
trabalho, quando adequado. Tornará 
igualmente públicas as declarações de 
interesses feitas pelos membros do 
Conselho de Reguladores e pelo Director-
Geral.

Or. en

Alteração 125

Proposta de regulamento
Artigo 46 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os membros dos órgãos da Autoridade, 
o Director, os peritos externos e os 

2. Os membros do Conselho de 
Reguladores do BERT, o Director-Geral, 
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membros do pessoal da Autoridade,
incluindo os funcionários 
temporariamente destacados pelos 
Estados-Membros, estão sujeitos à 
obrigação de confidencialidade nos termos 
do artigo 287.° do Tratado, mesmo após a 
cessação das suas funções.

os peritos externos e os membros do 
pessoal do BERT estão sujeitos à 
obrigação de confidencialidade nos termos 
do artigo 287.° do Tratado, mesmo após a 
cessação das suas funções.

Or. en

Alteração 126

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.

Suprimido

Or. en

Alteração 127

Proposta de regulamento
Artigo 49 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O Estatuto dos Funcionários das 
Comunidades Europeias, o regime 
aplicável aos outros agentes das 
Comunidades Europeias e as regras 
adoptadas conjuntamente pelas instituições 
das Comunidades Europeias para efeitos de 
aplicação desse estatuto e desse regime 
serão aplicáveis ao pessoal da Autoridade, 

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

Or. en

Alteração 128

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.

Suprimido

Or. en

Alteração 129

Proposta de regulamento
Artigo 53

Texto da Comissão Alteração

A Autoridade está aberta à participação 
dos países europeus que tenham celebrado 
com a Comunidade acordos que prevêem a 
adopção e aplicação, por estes países, do 
direito comunitário no domínio abrangido 
pelo presente regulamento. Em 
conformidade com as disposições 
pertinentes destes acordos, serão 
estabelecidas regras para definir as 
modalidades de participação desses países 
nos trabalhos da Autoridade, 
nomeadamente no que respeita à natureza e 
âmbito dessa participação. As referidas 
regras incluirão, nomeadamente, 
disposições relativas às contribuições 
financeiras e ao pessoal. Poderão ainda
prever uma representação sem direito de 

O BERT está aberto à participação dos 
países europeus que tenham celebrado com 
a Comunidade acordos que prevêem a 
adopção e aplicação, por estes países, do 
direito comunitário no domínio abrangido 
pelo presente regulamento. Em 
conformidade com as disposições 
pertinentes destes acordos, serão 
estabelecidas regras para definir as 
modalidades de participação desses países 
nos trabalhos do BERT, nomeadamente no 
que respeita à natureza e âmbito dessa 
participação. Por decisão do Conselho de 
Reguladores, as referidas regras poderão 
prever uma representação sem direito de 
voto nas reuniões do Conselho de 
Reguladores.
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voto no Conselho de Reguladores.

Or. en

Alteração 130

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 geral 
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 e quaisquer 
propostas que o acompanhem serão 
transmitidos ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho. O Parlamento Europeu emitirá 
um parecer sobre o relatório da Comissão.

Or. en

Alteração 131

Proposta de regulamento
Artigo 56

Texto da Comissão Alteração

Artigo 56 Suprimido
Disposições transitórias

1. A Autoridade assumirá, em 14 de 
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Março de 2011, a responsabilidade por 
todas as actividades empreendidas pela 
Agência Europeia para a Segurança das 
Redes e da Informação antes dessa data e 
que estejam abrangidas pelo âmbito do 
presente regulamento.
2. A posse de quaisquer bens móveis pela 
Agência Europeia para a Segurança das 
Redes e da Informação à data referida no 
n.º 1 é transferida para a Autoridade com 
efeitos a partir dessa data.

Or. en

Alteração 132

Proposta de regulamento
Artigo 57 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

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.

Or. en
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Contexto: Os programas-quadro

A primeira proposta de quadro regulamentar, apresentada pela Comissão em 2001, foi 
consequência de um plano europeu destinado a iniciar um processo de liberalização do 
mercado europeu de telecomunicações. Ao abrir e reestruturar o mercado, a Europa permitiu 
que surgissem estruturas de mercado que libertaram as potencialidades de inovação e de 
desenvolvimento de mercados competitivos no sector das comunicações. Oito anos depois, a 
tarefa de revisão consiste em reavaliar as realizações alcançadas nesse período de tempo, 
efectuar uma análise crítica do êxito do quadro regulamentar comunitário do ponto de vista do 
apoio à transição para um mercado competitivo e integrado e propor novas ideias e direcções, 
se for caso disso.

De um modo geral, a intensificação da concorrência neste sector provou ser um factor 
importante de promoção do investimento e da inovação. Os esforços desenvolvidos foram 
compensadores e os efeitos da liberalização foram muito positivos, promovendo o 
crescimento e a criação de emprego e de oportunidades sociais. O sector dos serviços de 
telecomunicações é hoje um sector de alta tecnologia em crescimento rápido, com elevadas 
taxas de inovação, investimento e produtividade e cuja rentabilidade tem sido, com 
frequência, significativamente superior à média dos sectores não financeiros da economia, 
razão pela qual é hoje uma componente de importância crucial da economia não financeira 
que, de acordo com os cálculos do Eurostat, em 2005 representou em média 3,5% do valor 
acrescentado nos 27 Estados-Membros da UE.

Em termos de competitividade, em comparação com os seus concorrentes, o investimento 
neste sector foi superior em 2005 ao dos EUA e da região Ásia-Pacífico. No mesmo ano, o 
mercado europeu de serviços de comunicações electrónicas ascendeu a cerca de 273 mil 
milhões de euros, com efeitos para o consumidor que se fizeram sentir claramente. A 
concorrência entre operadores de telecomunicações contribuiu para uma redução drástica do 
preço das chamadas telefónicas ao longo destes últimos vinte anos. Entre 2000 e 2006, o 
preço médio ponderado de uma chamada de três minutos desceu 65% e o custo de uma 
chamada de dez minutos sofreu uma redução de 74%.

Apesar de a liberalização ter sido um êxito até à data, continuamos a ter a responsabilidade de 
assegurar que, na nossa qualidade de decisores políticos, proporcionemos as melhores 
condições possíveis às nossas empresas, nomeadamente à luz das nossas aspirações a 
transformar a Europa numa economia do conhecimento e da importância do sector das 
telecomunicações para a realização deste objectivo. Não podemos, portanto, descansar à 
sombra dos louros conquistados. Subsistem estrangulamentos que obstam à criação de um 
mercado integrado. Existem ainda questões transfronteiriças e disparidades entre os 
Estados-Membros no que se refere ao acesso à banda larga, à digitalização e aos serviços, 
problemas esses que têm de ser resolvidos para garantir a realização de um mercado 
verdadeiramente comum.
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A proposta de Autoridade Europeia para o Mercado das Comunicações Electrónicas da 
Comissão: principais problemas

No âmbito da sua actual revisão do quadro regulamentar das telecomunicações europeias, a 
Comissão propôs a criação de uma Autoridade Europeia para o Mercado das Comunicações 
Electrónicas (AEMCE) (COM(2007)0699; 2007/0249(COD)). A relatora é de opinião que a 
proposta de criação da AEMCE, ainda que muito bem intencionada, quando sujeita a uma 
análise aprofundada revela várias dificuldades. Segundo a Comissão, a proposta é apresentada 
com a intenção de melhorar o funcionamento do mercado único. Porém, estas propostas 
inovadoras relativas à AEMCE podem, pelo contrário, prejudicar a competitividade europeia, 
complicando esse funcionamento através da criação de uma grande burocracia e obstando 
assim aos esforços da Comissão Europeia no sentido de melhorar a legislação, uma intenção 
proclamada publicamente pelo Presidente Barroso. Além disso, ao fazê-lo, contraria também 
o princípio da subsidiariedade, retirando poderes aos Estados-Membros e às ARN já 
existentes. A nova Autoridade estaria desnecessariamente afastada dos mercados que se 
propõe regular, funcionando isoladamente, e não em contacto com aqueles que conhecem 
bem o funcionamento quotidiano desses mercados. A existência e o funcionamento dessa 
Autoridade contrariam o objectivo de longo prazo de substituição de uma regulação ex-ante
pela lei da concorrência, conferindo incerteza e imprevisibilidade à regulação europeia. A 
proposta de fusão com a ENISA é dificilmente compreensível. Efectivamente, a fusão da 
ENISA com a AEMCE teria o efeito de degradar o funcionamento desta última. A posição da 
Comissão não permite reduzir significativamente os custos administrativos e compromete as 
funções centrais da nova Agência, impondo-lhe questões da competência da ENISA que se 
não relacionam com as suas funções.

Regresso ao básico: o BERT

A relatora argumenta que nos não devemos precipitar, ignorando as qualidades positivas do 
actual Conselho de Reguladores Europeus das redes e serviços de comunicações electrónicas 
(ERG), observando embora que o êxito futuro do ERG exigirá um certo grau de reforma. 
Observa também que a proposta de AEMCE da Comissão contém algumas das respostas 
necessárias, mas que não concorda com a criação de uma estrutura pesada como a de uma 
agência europeia. Portanto, a relatora propõe a criação de um grupo de reguladores europeus 
das telecomunicações, o BERT (Body of European Regulators in Telecommunications), que 
assumiria muitas das funções da AEMCE, mas sem assumir a pesada estrutura de uma 
agência, e que se basearia nas boas práticas do ERG, simplificando, porém, o funcionamento 
e os métodos de trabalho deste órgão e reforçando a obrigação da Comissão de consultar este 
novo organismo e de ter na máxima conta as suas opiniões. A criação do BERT, baseada no 
artigo 95º do Tratado, inscreveria o ERG actual na legislação europeia, instituindo 
oficialmente um organismo de consulta cujas funções e competências lhe são expressamente 
atribuídas por um regulamento. Seria assim conferido ao BERT um grau mais elevado de 
eficiência e legitimidade do que o que caracteriza o ERG actual, salvaguardando 
simultaneamente a participação efectiva das Autoridades Reguladoras Nacionais (ARN) e a 
sua preciosa experiência no terreno.

Quais seriam as funções do BERT?

O BERT seria um assessor especializado independente da Comissão, que continuaria a ser 
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também independente em relação aos governos e à indústria. Tal como a AEMCE, o BERT 
seria o principal assessor independente da Comissão, mas também das várias ARN, a fim de 
promover uma abordagem reguladora coerente em toda a União Europeia. O BERT 
exprimiria livremente os seus pontos de vista, e não apenas a pedido da Comissão, elaboraria 
as posições comuns detalhadas do ERG actual sobre mercados prioritários, elaboraria um 
programa de acompanhamento da conformidade da actuação das ARN e identificaria as 
divergências injustificadas.

O equilíbrio actual da coordenação, baseado no princípio da subsidiariedade, tem a sua razão 
de ser específica e a realidade do mercado interno é que, na prática, é constituído por um 
conjunto de submercados diferentes, com as suas características e dinâmicas específicas. A 
coerência da intervenção reguladora significa, portanto, que a regulação é aplicada 
proporcionalmente, abordando as questões específicas relacionadas com a concorrência que se 
colocam num local e num momento específico, pelo que quem está em melhor posição para o 
fazer são as ARN, que trabalham no terreno.

Como é evidente, as tarefas da ENISA não seriam incluídas nas competências do BERT, não 
só devido à inexistência de sinergias entre as respectivas competências, mas também porque 
essa iniciativa obstaria à independência do novo organismo.

A política em matéria de espectro de radiofrequências, a composição e as competências das 
diferentes ARN variam de Estado-Membro para Estado-Membro e nem todas as ARN têm 
competências no domínio do espectro. Por consequência, o Grupo para a Política do Espectro 
de Radiofrequências e o Comité do Espectro de Radiofrequências continuariam a 
desempenhar as suas tarefas e embora o BERT não dirigisse a política europeia em matéria do 
espectro de radiofrequências, seria criado um sistema de cooperação estreita com esses 
organismos que permitiria que o BERT aconselhasse a Comissão, quando necessário, 
relativamente à selecção das empresas a quem fossem concedidos direitos de utilização das 
radiofrequências e ao número de radiofrequências concedidas, no âmbito de futuros processos 
de licenciamento a nível pan-europeu.

Estrutura e pessoal

O BERT será totalmente responsável e transparente perante as instituições europeias 
competentes. O BERT será constituído por representantes das ARN de todos os 
Estados-Membros, tal como acontece actualmente com o ERG. Terá uma estrutura muito 
mais leve do que a da AEMCE, mas disporá do seu próprio pessoal, para garantir a sua 
independência em relação à Comissão e aos Estados-Membros. 

O Conselho de Reguladores será constituído por representantes das 27 ARN. Será criado o 
lugar de Director Executivo do BERT, para reforçar a responsabilidade, a transparência e a 
visibilidade desse órgão. O Parlamento Europeu poderá convidar o director a participar nos 
seus debates e a informar os deputados sobre o trabalho e os progressos do BERT. Prestará 
também informações actualizadas sobre a evolução do mercado europeu de comunicações 
electrónicas.

Financiamento e transparência
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 O BERT será financiado da seguinte forma: um terço do financiamento do BERT provirá do
orçamento comunitário e dois terços ficarão a cargo das Autoridades Reguladoras Nacionais. 
Serão tomadas por todos os Estados-Membros disposições que assegurem que as ARN 
disponham de fundos suficientes para poderem contribuir adequadamente para o BERT. A
justificação desta divisão é que uma contribuição de um terço do orçamento comunitário 
assegurará que o BERT seja inserido no sistema comunitário, ao passo que o facto de essa 
contribuição comunitária ser mínima evitará que o BERT assuma as características de uma 
agência europeia, com os perigos referidos mais atrás pela relatora. A inserção do BERT no 
sistema comunitário dá garantias no que se refere à responsabilidade e transparência deste 
órgão. O BERT deverá satisfazer certos critérios europeus para ser elegível para 
financiamento pelas Comunidades Europeias e deverá prestar contas aos seus financiadores. 
O co-financiamento garante melhor a independência e a eficácia do BERT do que o sistema 
actual de financiamento do ERG e incentiva as ARN a prestarem assistência de qualidade ao 
BERT, na medida em que contribuem para financiar o seu funcionamento.

Responsabilidade

Tal como foi referido mais atrás, o BERT será responsável pela sua actuação. O BERT 
elaborará um relatório anual exaustivo sobre as suas actividades, que será tornado público. A 
contabilidade do BERT será objecto do escrutínio da Comissão do Controlo Orçamental. A 
fim de garantir a transparência, o Director Executivo apresentará uma declaração de interesses 
anual. Se bem que o Director Executivo seja seleccionado pelo Conselho de Reguladores, o 
processo será também supervisionado pela Comissão Europeia e pelo Parlamento Europeu, 
que deverão emitir pareceres não vinculativos sobre o candidato proposto. O Parlamento 
Europeu poderá também solicitar que o Director Executivo e/ou outro membro do Conselho 
de Reguladores lhe apresentem notas informativas ou compareçam em audições.

Uma missão clara e um calendário claro

Deve ser tido em conta o facto de que a necessidade da existência de um organismo pode ser 
temporária. O BERT será um organismo de transição, que existirá até que a lei da 
concorrência e os mercados evoluam de modo a que deixe de ser necessária regulação 
ex-ante. Atendendo a que esta entidade terá assim um ciclo de vida curto, será mais sensato 
seguir por esta via com um BERT flexível, e não com uma estrutura pesada da Comissão, tal 
como o seria a AEMCE. Não deve haver dúvidas sobre a missão do BERT: deve ficar bem 
claro que não tem outro objectivo além da criação de boas condições no mercado das 
telecomunicações, para que este último possa quanto antes funcionar por si, ao abrigo da lei 
geral da concorrência.


