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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA 

O regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que visa assegurar a portabilidade 

transfronteiras dos serviços de conteúdos em linha no mercado interno é um componente 

essencial para garantir a concretização do mercado único digital e criar as bases sólidas para 

uma união digital na União Europeia. 

Enquanto regulamento, vincula, na data da sua entrada em vigor, todos os Estados-Membros a 

harmonizar procedimentos no seu domínio de incidência, permitindo aos utilizadores um 

acesso transfronteiriço em todo o território da União a serviços de conteúdos contratados no 

Estado-Membro de residência. Alarga também a capacidade dos fornecedores de 

proporcionarem em todo o território da União serviços que lhe foram contratados num 

Estado-Membro. 

Para além de definir os procedimentos a adotar no processo de portabilidade, este 

regulamento estabelece também definições fundamentais para esse processo e para o 

desenvolvimento da União Digital. 

Realçam-se seguidamente os pontos do regulamento em que este parecer visa introduzir 

melhorias e clarificações.  

Conteúdos abrangidos 

Os conteúdos abrangidos pela presente regulamento são os conteúdos e serviços em linha 

como música, jogos, filmes, programas de entretenimento ou acontecimentos desportivos, que 

devem ser acessíveis não apenas no Estado-Membro de residência dos subscritores mas 

também quando esses subscritores estão temporariamente presentes noutros Estados-

Membros da União. A adição dos jogos de entretenimento como objeto do regulamento visa 

densificar a sua base de aplicação.        

Diferenciação entre pagamento de serviços e pagamento de taxas de licenciamento 

Nalguns Estados-Membros vigora um sistema de taxas de acesso a serviços de conteúdos em 

linha de interesse geral. O pagamento de taxas, nomeadamente de taxas televisivas, não deve 

ser considerado como pagamento de uma prestação pecuniária. 

Garantia de vinculação dos prestadores às condições contratuais estabelecidas à data da 

entrada em vigor do presente regulamento 

Para garantir que a portabilidade, tal como estabelecida no presente regulamento, não pode ser 

sujeita a alterações resultantes de mudanças contratuais unilaterais, considera-se que a 

obrigação de garantir a portabilidade é vinculativa, pelo que as partes não podem exclui-la, 

derrogá-la ou alterar os seus efeitos por via contratual ou unilateral do prestador de serviços. 

Considera-se ainda que os prestadores de serviços e os titulares de direitos relevantes para a 

prestação dos serviços de conteúdo em linha não devem ser autorizados a contornar a 

aplicação do regulamento em virtude da escolha da lei de um país terceiro como direito 

aplicável aos contratos celebrados entre eles ou entre fornecedores de serviços e assinantes.   
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Dever de informação quanto à qualidade dos serviços 

Nos casos em que a qualidade do acesso em linha escolhido pelo subscritor quando está 

temporariamente presente noutro Estado-Membro não permite ao prestador assegurar a 

mesma qualidade de serviço, este não é responsável por isso mas deve informar o consumidor 

da eventual diminuição da qualidade do serviço. Se existir um compromisso de qualidade de 

referência assegurada, o prestador fica vinculado por esse compromisso, não podendo cobrar 

mais por isso ao assinante.  

Definição de assinante 

Clarifica-se que o pagamento de uma prestação pecuniária não é determinante na definição de 

assinante.  

Definição de consumidor 

Alarga-se a definição de consumidor a pessoas coletivas, desde que atuem com fins alheios à 

sua atividade comercial, industrial, artesanal ou profissional. 

Definição de Estado-Membro de residência 

Densifica-se a definição de Estado-Membro de residência, considerando que é aquele onde o 

assinante tem a sua residência habitual ou onde regressa regularmente depois de permanência 

num outro país.   

Definição de temporariamente presente 

Densifica-se o caráter não permanente associado a esta definição.  

Verificação do Estado-Membro de residência do assinante 

Propõe-se que a verificação efetiva, feita pelo prestador, da residência do assinante nos casos 

em que não existe uma prestação pecuniária seja feita com base na residência fiscal ou na 

posse de um cartão de identidade ou outro documento válido que confirme a residência do 

assinante.  

Neutralidade tecnológica 

Para assegurar a neutralidade tecnológica considera-se que os consumidores deverão ter 

liberdade de escolher o tipo de dispositivos ou de tecnologia, dentro dos existentes no 

mercado, para aceder aos conteúdos em linha.  

Data de aplicação 

Propõe-se, num quadro de razoabilidade prática, que o regulamento seja obrigatoriamente 

aplicável 12 meses após a data da sua publicação, não invalidando a possibilidade de os 

prestadores de serviços poderem assegurar a portabilidade assim que estejam em condições de 

o fazer nos termos do regulamento publicado. 

ALTERAÇÕES 
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A Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia insta a Comissão dos Assuntos 

Jurídicos, competente quanto à matéria de fundo, a ter em conta as seguintes alterações: 

Alteração   1 

Proposta de regulamento 

Citação 1-A (nova) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 – Tendo em conta a Carta dos Direitos 

Fundamentais da União Europeia, 

Justificação 

A Carta constitui a nossa referência jurídica fundamental, de nível mais elevado, em matéria 

de proteção de dados pessoais e de privacidade, o que, por sua vez, é uma questão essencial 

do presente regulamento, devendo, por conseguinte, constar das citações. 

 

Alteração  2 

Proposta de regulamento 

Considerando 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

(1) Uma vez que o mercado interno 

cria um espaço sem fronteiras internas com 

base, inter alia, na livre circulação de 

serviços e de pessoas, é necessário 

assegurar que os consumidores possam 

utilizar os serviços de conteúdos em linha 

que oferecem acesso a conteúdos como 

música, jogos, filmes ou acontecimentos 

desportivos não só no seu Estado-Membro 

de residência, como também quando estão 

temporariamente presentes noutros 

Estados-Membros da União. Por 

conseguinte, devem ser eliminados os 

obstáculos que entravam o acesso e 

utilização transfronteiras dos referidos 

serviços de conteúdos em linha. 

(1) Uma vez que o mercado interno 

cria um espaço sem fronteiras internas com 

base, inter alia, na livre circulação de 

serviços e de pessoas, é necessário 

assegurar que os consumidores possam 

utilizar os serviços de conteúdos em linha 

que oferecem acesso a conteúdos como 

música, jogos, filmes, programas de 

entretenimento ou acontecimentos 

desportivos não só no seu Estado-Membro 

de residência, como também quando estão 

temporariamente presentes noutros 

Estados-Membros da União. Por 

conseguinte, devem ser eliminados, o mais 

rapidamente possível, os obstáculos que 

entravam o acesso e utilização 

transfronteiras dos referidos serviços de 

conteúdos em linha, uma vez que o livre 

acesso dos consumidores aos serviços de 

conteúdos audiovisuais em linha em toda 

a União Europeia é fundamental para o 

bom funcionamento do mercado único 
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digital. 

 

Alteração  3 

Proposta de regulamento 

Considerando 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

(2) O desenvolvimento tecnológico 

conduziu a uma proliferação de aparelhos 

portáteis, tais como tabletes e telemóveis 

inteligentes, que facilitam cada vez mais a 

utilização de serviços de conteúdos em 

linha ao facultar-lhes acesso 

independentemente do local em que se 

encontram os consumidores. Verifica-se 

uma procura em crescimento rápido por 

parte dos consumidores de acesso a 

conteúdos e serviços em linha inovadores, 

não só no seu país de origem, mas também 

quando estão temporariamente presentes 

noutro Estado-Membro da União. 

(2) O desenvolvimento tecnológico 

conduziu a uma proliferação de aparelhos 

portáteis, tais como tabletes e telemóveis 

inteligentes, que facilitam cada vez mais a 

utilização de serviços de conteúdos em 

linha ao facultar-lhes acesso 

independentemente do local em que se 

encontram os consumidores. Verifica-se 

uma procura em crescimento rápido por 

parte dos consumidores de acesso a 

conteúdos e serviços em linha inovadores, 

não só no seu Estado-Membro de 

residência, mas também quando estão 

temporariamente presentes noutro 

Estado-Membro da União. 

 

Alteração  4 

Proposta de regulamento 

Considerando 3 

 

Texto da Comissão Alteração 

(3) É cada vez mais frequente os 

consumidores celebrarem acordos 

contratuais com prestadores de serviços 

para a prestação de serviços de conteúdos 

em linha. No entanto, os consumidores que 

estão temporariamente presentes noutro 

Estado-Membro da União não podem 

frequentemente ter acesso nem utilizar 

serviços de conteúdos em linha 

relativamente aos quais adquiriram o 

direito de utilização no seu país de origem. 

(3) É cada vez mais frequente os 

consumidores celebrarem acordos 

contratuais, envolvendo pagamento ou 

não, com prestadores de serviços para a 

prestação de serviços de conteúdos em 

linha. No entanto, os consumidores que 

estão temporariamente presentes noutro 

Estado-Membro da União não podem 

frequentemente ter acesso nem utilizar 

serviços de conteúdos em linha 

relativamente aos quais adquiriram o 

direito de utilização no seu 

Estado-Membro de residência, o que é 

contrário ao objetivo do mercado único e 

do desenvolvimento eficiente e sem 
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obstáculos da economia digital da UE. 

 

Alteração  5 

Proposta de regulamento 

Considerando 4 

 

Texto da Comissão Alteração 

(4) Há uma série de obstáculos que 

dificultam a prestação dos referidos 

serviços aos consumidores 

temporariamente presentes noutro 

Estado-Membro. Certos serviços de 

conteúdos em linha incluem música, filmes 

ou jogos protegidos por direitos de autor 

e/ou direitos conexos ao abrigo do direito 

da União. Em particular, os obstáculos à 

portabilidade transfronteiras de serviços de 

conteúdos em linha decorrem do facto de 

os direitos de transmissão de conteúdos 

protegidos por direitos de autor e/ou 

direitos conexos, tais como obras 

audiovisuais, estarem frequentemente 

licenciados numa base territorial, bem 

como no facto de os prestadores de 

serviços em linha poderem optar por servir 

apenas mercados específicos. 

(4) Há uma série de obstáculos que 

dificultam a prestação dos referidos 

serviços aos consumidores 

temporariamente presentes noutro 

Estado-Membro. Certos serviços de 

conteúdos em linha incluem música, 

filmes, programas de entretenimento ou 

jogos protegidos por direitos de autor e/ou 

direitos conexos ao abrigo do direito da 

União. Em particular, os obstáculos à 

portabilidade transfronteiras de serviços de 

conteúdos em linha decorrem do facto de 

os direitos de transmissão de conteúdos 

protegidos por direitos de autor e/ou 

direitos conexos, tais como obras 

audiovisuais, estarem frequentemente 

licenciados numa base territorial, bem 

como no facto de os prestadores de 

serviços em linha poderem optar por servir 

apenas mercados específicos. 

 

Alteração  6 

Proposta de regulamento 

Considerando 6-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (6-A) A prestação de serviços de 

conteúdo em linha para os consumidores 

temporariamente presentes noutro 

Estado-Membro não deve ser prejudicada 

pela falta infraestruturas, fator suscetível 

de criar barreiras artificiais, 

nomeadamente às pequenas comunidades 

ou às comunidades isoladas.  

 Neste contexto, o compromisso assumido 
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pelos Estados-Membros de, até 2020, 

alcançar o objetivo de implantação 

generalizada de débitos mínimos de 30 

Mbps é crucial para satisfazer as 

condições de alta conectividade para 

todos.  

 A fim de alcançar este objetivo, e tendo 

em conta que o rápido crescimento do 

tráfego de banda larga sem fios torna 

imprescindível um aumento da 

capacidade da rede sem fios, impõe-se 

alcançar uma abordagem pan-europeia 

mais forte de gestão do espectro na União. 

 

Alteração  7 

Proposta de regulamento 

Considerando 12 

 

Texto da Comissão Alteração 

(12) Por conseguinte, o objetivo do 

presente regulamento consiste na 

adaptação do quadro jurídico a fim de 

assegurar que a concessão de licenças 

deixe de constituir um obstáculo à 

portabilidade transfronteiras dos serviços 

de conteúdos em linha na União e que a 

portabilidade transfronteiras possa ser 

garantida. 

(12) Por conseguinte, um dos objetivos 

da Estratégia para o Mercado Único 

Digital e o objetivo do presente 

regulamento consiste na adaptação do 

quadro jurídico a fim de assegurar que a 

concessão de licenças deixe de constituir 

um obstáculo à portabilidade 

transfronteiras dos serviços de conteúdos 

em linha na União e que a portabilidade 

transfronteiras possa ser garantida sem 

custos adicionais. 

 

Alteração   8 

Proposta de regulamento 

Considerando 13 

 
Texto da Comissão Alteração 

(13) Por conseguinte, o presente 

regulamento deve ser aplicável aos 

serviços de conteúdos em linha que um 

prestador de serviços, após ter obtido os 

direitos junto dos respetivos titulares para 

um determinado território, oferece aos seus 

(13) Por conseguinte, o presente 

regulamento deve ser aplicável aos 

serviços de conteúdos em linha que um 

prestador de serviços, após ter obtido os 

direitos junto dos respetivos titulares para 

um determinado território, oferece aos seus 
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assinantes nos termos de um contrato, por 

qualquer meio, incluindo a transferência 

em contínuo (streaming), o 

descarregamento ou qualquer outra técnica 

que permita a utilização desses conteúdos. 

Para fins do presente regulamento, um 

registo para receber alertas de conteúdos 

ou a mera aceitação de testemunhos de 

conexão HTML (cookies) não devem ser 

considerados um contrato de prestação de 

serviços de conteúdos em linha. 

assinantes nos termos de um contrato, por 

qualquer meio, incluindo a transferência 

em contínuo (streaming), aplicações, o 

descarregamento ou qualquer outra técnica 

que permita a utilização desses conteúdos. 

Para fins do presente regulamento, um 

registo para receber alertas de conteúdos 

ou a mera aceitação de testemunhos de 

conexão HTML (cookies) não devem ser 

considerados um contrato de prestação de 

serviços de conteúdos em linha. Da mesma 

maneira, o presente regulamento não se 

aplica aos serviços de conteúdos em linha 

que já oferecem licenças pan-europeias 

ao abrigo da Diretiva 2014/26/UE. 

 

Alteração   9 

Proposta de regulamento 

Considerando 15 

 
Texto da Comissão Alteração 

(15) O presente regulamento só deve ser 

aplicável aos serviços de conteúdos em 

linha aos quais os assinantes podem 

efetivamente ter acesso e utilizar no 

Estado-Membro em que residem 

habitualmente, sem estarem limitados a um 

local específico, uma vez que não é 

adequado exigir aos prestadores de 

serviços que não oferecem serviços 

portáveis no seu país de origem que os 

ofereçam através das fronteiras. 

(15) O presente regulamento só deve ser 

aplicável aos serviços de conteúdos em 

linha aos quais os assinantes podem 

efetivamente ter acesso e utilizar no 

Estado-Membro em que residem 

habitualmente, sem estarem limitados a um 

local específico, uma vez que não é 

adequado exigir aos prestadores de 

serviços que não têm capacidade para 

oferecer serviços portáveis no 

Estado-Membro de residência do 

assinante que os ofereçam através das 

fronteiras. No entanto, a fim de que o 

presente regulamento tenha um impacto 

significativo e concreto na vida dos 

utilizadores finais, os titulares de direitos 

devem ser cada vez mais encorajados a 

permitir que os prestadores de serviços 

ofereçam serviços portáveis a nível 

nacional. 
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Alteração  10 

Proposta de regulamento 

Considerando 16 

 

Texto da Comissão Alteração 

(16) O presente regulamento deve ser 

aplicável aos serviços de conteúdos em 

linha prestados mediante pagamento de 

uma prestação pecuniária. Os prestadores 

de tais serviços estão em posição de 

verificar o Estado-Membro de residência 

dos seus assinantes. O direito de utilização 

de um serviço de conteúdos em linha deve 

ser considerado como adquirido contra 

pagamento de uma prestação pecuniária, 

quer esse pagamento seja efetuado 

diretamente ao prestador de serviços de 

conteúdos em linha, quer a outra parte, 

como um fornecedor que oferece um 

pacote que combina um serviço de 

telecomunicações e um serviço de 

conteúdos em linha operado por outro 

prestador de serviços. 

(16) O presente regulamento deve ser 

aplicável aos serviços de conteúdos em 

linha prestados mediante pagamento de 

uma prestação pecuniária. Os prestadores 

de tais serviços estão em posição de 

verificar o Estado-Membro de residência 

dos seus assinantes. O direito de utilização 

de um serviço de conteúdos em linha deve 

ser considerado como adquirido contra 

pagamento de uma prestação pecuniária, 

quer esse pagamento seja efetuado 

diretamente ao prestador de serviços de 

conteúdos em linha, quer a outra parte, 

como um fornecedor que oferece um 

pacote que combina um serviço de 

telecomunicações e um serviço de 

conteúdos em linha operado por outro 

prestador de serviços. O pagamento de 

taxas, nomeadamente de taxas televisivas 

ou outras taxas de radiodifusão, não deve 

ser considerado como pagamento de uma 

prestação pecuniária à luz do presente 

regulamento. 

 

Alteração  11 

Proposta de regulamento 

Considerando 17 

 

Texto da Comissão Alteração 

(17) Os serviços de conteúdos em linha 

que são prestados sem pagamento de uma 

prestação pecuniária estão também 

abrangidos pelo presente regulamento na 

medida em que os prestadores de serviços 

verifiquem o Estado-Membro de 

residência dos seus assinantes. Os 

serviços de conteúdos em linha prestados 

sem pagamento de uma prestação 

pecuniária e cujos prestadores de serviços 

(17) Os serviços de conteúdos em linha 

que são prestados sem o pagamento de uma 

prestação pecuniária ou o pagamento de 

uma taxa obrigatória como uma taxa de 

radiodifusão terão a possibilidade de 

serem abrangidos pelo presente 

regulamento se os prestadores assim o 

decidirem, e desde que cumpram os 

requisitos aplicáveis à verificação do 

Estado-Membro de residência 
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não verificam o Estado-Membro de 

residência dos seus assinantes devem ser 

excluídos do âmbito de aplicação do 
presente regulamento, uma vez que a sua 

inclusão implicaria uma importante 

alteração na forma como esses serviços 

são prestados e implicam custos 

desproporcionados. No que diz respeito à 

verificação do Estado-Membro de 

residência do assinante, convém ter em 

conta informações como o pagamento de 

uma taxa de licença por outros serviços 

prestados no Estado-Membro de 

residência, a existência de um contrato de 

ligação Internet ou por telefone, um 

endereço IP ou outros meios de 

autenticação, se estes derem ao prestador 
de serviços indicações razoáveis quanto 

ao Estado-Membro de residência dos seus 

assinantes. 

estabelecidos no presente regulamento, à 

semelhança dos prestadores de serviços de 

conteúdos em linha que são prestados 

mediante prestação pecuniária. Se 

optarem por exercer essa possibilidade, 

deverão informar os assinantes e os 

titulares de direitos de autor e direitos 

conexos da sua decisão de exercer essa 

faculdade. 

 

Alteração  12 

Proposta de regulamento 

Considerando 18 

 

Texto da Comissão Alteração 

(18) A fim de assegurar a portabilidade 

transfronteiras dos serviços de conteúdos 

em linha, é necessário estabelecer que os 

prestadores de serviços em linha devem 

permitir aos seus assinantes a utilização do 

serviço no Estado-Membro em que estão 

temporariamente presentes, facultando-lhes 

o acesso aos mesmos conteúdos no mesmo 

tipo e número de dispositivos, para o 

mesmo número de utilizadores e com uma 

gama de funcionalidades idêntica à dos 

serviços oferecidos no respetivo 

Estado-Membro de residência. Esta 

obrigação é vinculativa, pelo que as partes 

não podem excluí-la, derrogá-la ou alterar 

os seus efeitos. Qualquer ação de um 

prestador de serviços que possa impedir o 

assinante de aceder ou utilizar o serviço 

quanto está temporariamente presente num 

Estado-Membro, por exemplo, restrições às 

(18) A fim de assegurar a portabilidade 

transfronteiras dos serviços de conteúdos 

em linha, é necessário estabelecer que os 

prestadores de serviços em linha devem 

permitir aos seus assinantes a utilização do 

serviço no Estado-Membro em que estão 

temporariamente presentes, facultando-lhes 

o acesso aos mesmos conteúdos no mesmo 

tipo e número de dispositivos, para o 

mesmo número de utilizadores e com uma 

gama de funcionalidades idêntica à dos 

serviços oferecidos no respetivo 

Estado-Membro de residência, sem 

prejuízo da possibilidade de os assinantes 

acederem à versão local dos conteúdos 

disponíveis no Estado-Membro de 

presença temporária. Esta obrigação é 

vinculativa, pelo que as partes não podem 

excluí-la, derrogá-la ou alterar os seus 

efeitos, por via contratual ou unilateral do 
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funcionalidades do serviço ou à qualidade 

da sua prestação, equivaleria a contornar a 

obrigação de disponibilizar a portabilidade 

transfronteiras de serviços de conteúdos em 

linha e, por conseguinte, seria contrária ao 

presente regulamento. 

prestador de serviços. Qualquer ação de 

um prestador de serviços ou titular de 

direitos que possa impedir o assinante de 

aceder ou utilizar o serviço quanto está 

temporariamente presente num 

Estado-Membro que não seja o 

Estado-Membro de residência, por 

exemplo, restrições às funcionalidades do 

serviço ou à qualidade da sua prestação, 

equivaleria a contornar a obrigação de 

disponibilizar a portabilidade 

transfronteiras de serviços de conteúdos em 

linha e, por conseguinte, seria contrária ao 

presente regulamento. 

 

Alteração  13 

Proposta de regulamento 

Considerando 19 

 

Texto da Comissão Alteração 

(19) A exigência de prestação de 

serviços de conteúdos em linha aos 

assinantes temporariamente presentes num 

Estado-Membro que não seja o seu 

Estado-Membro de residência com uma 

qualidade idêntica à facultada no 

Estado-Membro de residência poderia 

gerar custos elevados para os prestadores 

de serviços e, em última análise, para os 

assinantes. Por conseguinte, não é oportuno 

que o presente regulamento exija que o 

prestador de um serviço de conteúdos em 

linha tome medidas para garantir a 

qualidade desses serviços para além da 

qualidade disponível através do acesso em 

linha local escolhido pelo assinante quando 

está temporariamente presente noutro 

Estado-Membro. Nesses casos, o prestador 

de serviços não será responsável se a 

qualidade do serviço for inferior. No 

entanto, se o prestador de serviços 

concordar expressamente em garantir uma 

determinada qualidade do serviço aos 

assinantes quando estes se encontram 

temporariamente noutros Estados-

Membros, o prestador de serviços fica 

(19) A exigência de prestação de 

serviços de conteúdos em linha aos 

assinantes temporariamente presentes num 

Estado-Membro que não seja o seu 

Estado-Membro de residência com uma 

qualidade idêntica à facultada no Estado-

Membro de residência poderia gerar custos 

elevados para os prestadores de serviços e, 

em última análise, para os assinantes. Por 

conseguinte, não é oportuno que o presente 

regulamento exija que o prestador de um 

serviço de conteúdos em linha tome 

medidas para garantir a qualidade desses 

serviços para além da qualidade disponível 

através do acesso em linha local escolhido 

pelo assinante quando está 

temporariamente presente noutro 

Estado-Membro. Nesses casos, o prestador 

de serviços não será responsável se a 

qualidade do serviço for inferior, desde que 

a perda de qualidade possa ser claramente 

atribuída a razões objetivas, como o fraco 

desempenho das infraestruturas de rede 

locais. No entanto, se o prestador de 

serviços concordar expressamente em 

garantir uma determinada qualidade do 
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vinculado por esse compromisso. serviço aos assinantes quando estes se 

encontram temporariamente noutros 

Estados-Membros, o prestador de serviços 

fica vinculado por esse compromisso, não 

podendo cobrar mais ao assinante nem 

impor-lhe qualquer encargo 

administrativo suplementar por isso. A 

autoridade de supervisão competente 

deverá verificar periodicamente a 

pertinência das justificações apresentadas 

pelos prestadores em caso de qualidade 

inferior dos serviços prestados. 

 

Alteração   14 

Proposta de regulamento 

Considerando 20 

 
Texto da Comissão Alteração 

(20) A fim de assegurar que os 

prestadores de serviços de conteúdos em 

linha respeitem a obrigação de 

disponibilizar a portabilidade 

transfronteiras dos seus serviços sem 

adquirir os direitos relevantes noutro 

Estado-Membro, é necessário estabelecer 

que os prestadores de serviços que 

oferecem legalmente serviços de conteúdos 

em linha portáveis no Estado-Membro de 

residência dos assinantes têm sempre o 

direito de prestar tais serviços aos 

assinantes quando estes estão 

temporariamente presentes noutro 

Estado-Membro. Este objetivo deve ser 

atingido estabelecendo que a prestação, o 

acesso e a utilização desse serviço de 

conteúdos em linha devem ser 

considerados como ocorrendo no Estado-

Membro de residência do assinante. 

(20) A fim de assegurar que os 

prestadores de serviços de conteúdos em 

linha respeitem a obrigação de 

disponibilizar a portabilidade 

transfronteiras dos seus serviços sem 

adquirir os direitos relevantes noutro 

Estado-Membro, é necessário estabelecer 

que os prestadores de serviços que 

oferecem legalmente serviços de conteúdos 

em linha portáveis no Estado-Membro de 

residência dos assinantes têm sempre o 

direito de prestar tais serviços aos 

assinantes quando estes estão 

temporariamente presentes noutro 

Estado-Membro. Este objetivo deve ser 

atingido estabelecendo que a prestação, o 

acesso e a utilização desse serviço de 

conteúdos em linha devem ser 

considerados como ocorrendo no Estado-

Membro de residência do assinante. O 

presente regulamento não deve impedir o 

prestador de oferecer a assinantes que se 

encontrem temporariamente noutro 

Estado-Membro serviços de conteúdos em 

linha prestados legalmente pelo prestador 

nesse Estado-Membro. 
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Alteração  15 

Proposta de regulamento 

Considerando 21 

 

Texto da Comissão Alteração 

(21) No que diz respeito ao 

licenciamento de direitos de autor e de 

direitos conexos, tal significa que devem 

ser considerados como ocorrendo no 

Estado-Membro de residência do assinante 

os atos de reprodução, comunicação ao 

público e colocação à disposição de obras e 

de outras prestações protegidas, bem como 

os atos de extração ou reutilização em 

relação a bases de dados protegidas por 

direitos sui generis, que ocorrem quando o 

serviço é prestado a assinantes que estão 

temporariamente presentes num Estado-

Membro que não é o seu Estado-Membro 

de residência. Os prestadores de serviços 

devem, por conseguinte, ser considerados 

como executando tais atos ao abrigo das 

respetivas autorizações obtidas junto dos 

titulares dos direitos em causa para o 

Estado-Membro de residência dos referidos 

assinantes. Quando os prestadores de 

serviços podem realizar atos de 

comunicação ao público ou de reprodução 

no Estado-Membro do assinante com base 

numa autorização dos titulares dos direitos 

em causa, um assinante que está 

temporariamente num Estado-Membro que 

não o da sua residência deve poder ter 

acesso e utilizar o serviço e, quando 

necessário, realizar todos os atos de 

reprodução (como o descarregamento) a 

que teria direito no seu Estado-Membro de 

residência. A prestação de um serviço de 

conteúdos em linha por um prestador de 

serviços a um assinante temporariamente 

presente num Estado-Membro que não é o 

seu Estado-Membro de residência e a 

utilização do serviço por esse assinante em 

conformidade com o presente regulamento 

não devem constituir uma violação dos 

direitos de autor e direitos conexos ou 

quaisquer outros direitos relevantes para a 

(21) No que diz respeito ao 

licenciamento de direitos de autor e de 

direitos conexos, tal significa que devem 

ser considerados como ocorrendo no 

Estado-Membro de residência do assinante 

os atos de reprodução, comunicação ao 

público e colocação à disposição de obras e 

de outras prestações protegidas, bem como 

os atos de extração ou reutilização em 

relação a bases de dados protegidas por 

direitos sui generis, que ocorrem quando o 

serviço é prestado a assinantes que estão 

temporariamente presentes num Estado-

Membro que não é o seu Estado-Membro 

de residência. Os prestadores de serviços 

devem, por conseguinte, ser considerados 

como executando tais atos ao abrigo das 

respetivas autorizações obtidas junto dos 

titulares dos direitos em causa para o 

Estado-Membro de residência dos referidos 

assinantes. Quando os prestadores de 

serviços podem realizar atos de 

comunicação ao público ou de reprodução 

no Estado-Membro do assinante com base 

numa autorização dos titulares dos direitos 

em causa, um assinante que está 

temporariamente num Estado-Membro que 

não o da sua residência deve poder ter 

acesso e utilizar o serviço e, quando 

necessário, realizar todos os atos de 

reprodução (como o descarregamento) a 

que teria direito no seu Estado-Membro de 

residência. A prestação de um serviço de 

conteúdos em linha por um prestador de 

serviços a um assinante temporariamente 

presente num Estado-Membro que não é o 

seu Estado-Membro de residência e a 

utilização do serviço por esse assinante em 

conformidade com o presente regulamento 

não devem constituir uma violação dos 

direitos de autor e direitos conexos ou 

quaisquer outros direitos relevantes para a 
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utilização do conteúdo no referido serviço. utilização do conteúdo no referido serviço. 

O direito de acesso transfronteiriço ao 

conteúdo digital em linha adquirido no 

Estado-Membro de residência é 

exclusivamente limitado ao uso pessoal. 

 

Alteração  16 

Proposta de regulamento 

Considerando 22 

 

Texto da Comissão Alteração 

(22) Os prestadores de serviços não 

devem ser responsabilizados pela violação 

de quaisquer disposições contratuais 

contrárias à obrigação de permitir aos seus 

assinantes a utilização do serviço no 

Estado-Membro onde estão 

temporariamente presentes. Por 

conseguinte, as cláusulas contratuais que 

visam proibir ou limitar a portabilidade 

transfronteiras de serviços de conteúdos em 

linha devem ser inaplicáveis. 

(22) Os prestadores de serviços não 

devem ser responsabilizados pela violação 

de quaisquer disposições contratuais 

contrárias à obrigação de permitir aos seus 

assinantes a utilização do serviço no 

Estado-Membro onde estão 

temporariamente presentes. Por 

conseguinte, as cláusulas contratuais que 

visam proibir ou limitar a portabilidade 

transfronteiras de serviços de conteúdos em 

linha devem ser inaplicáveis. Os 

prestadores de serviços e os titulares de 

direitos relevantes para a prestação dos 

serviços de conteúdo em linha não devem 

ser autorizados a contornar a aplicação 

do presente regulamento em virtude da 

escolha da lei de um país terceiro como 

direito aplicável aos contratos celebrados 

entre eles ou entre fornecedores de 

serviços e assinantes. 

 

Alteração  17 

Proposta de regulamento 

Considerando 23 

 

Texto da Comissão Alteração 

(23) Os prestadores de serviços devem 

assegurar que os seus assinantes sejam 

devidamente informados das condições em 

que podem beneficiar dos serviços de 

conteúdos em linha noutros Estados-

Membros que não o seu Estado-Membro 

(23) Os prestadores de serviços devem 

assegurar, na medida do possível, que os 

seus assinantes sejam devidamente 

informados das condições e dos limites em 

que podem beneficiar dos serviços de 

conteúdos em linha noutros Estados-
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de residência. O regulamento permite aos 

titulares de direitos exigir que o prestador 

de serviços utilize meios eficazes para 

verificar que o serviço de conteúdos em 

linha é prestado em conformidade com o 

presente regulamento. Porém há que 

garantir que os meios necessários são 

razoáveis e não vão além do que é 

necessário para atingir essa finalidade. 

Exemplos de medidas de natureza técnica e 

organizativa necessárias podem incluir a 

verificação por amostragem de endereços 

IP em vez de uma monitorização constante 

da localização, informações transparentes 

para as pessoas sobre os métodos utilizados 

para a verificação e as suas finalidades e 

medidas de segurança adequadas. 

Considerando que, para fins de verificação, 

o que importa não é a localização, mas sim 

o Estado-Membro a partir do qual o 

assinante está a aceder ao serviço, os dados 

exatos de localização não devem ser 

recolhidos nem tratados para este efeito. 

Do mesmo modo, quando a autenticação de 

um assinante é suficiente para a prestação 

do serviço, não deve ser exigida a 

identificação do assinante. 

Membros que não o seu Estado-Membro 

de residência. O regulamento exige que o 

prestador de serviços utilize meios eficazes 

para verificar que o serviço de conteúdos 

em linha é prestado em conformidade com 

o presente regulamento. Porém, há que 

garantir que os meios necessários deixam 

aos prestadores de serviços margem para 

inovar, são razoáveis, não intrusivos, 

respeitadores do direito à privacidade e 

não vão além do que é necessário para 

atingir essa finalidade. As medidas de 

natureza técnica e organizativa devem 

basear-se em meios eletrónicos de 

identificação aquando da assinatura em 

vez de uma monitorização constante da 

localização, em informações transparentes 

para as pessoas sobre os métodos utilizados 

para a verificação e as suas finalidades e 

medidas de segurança adequadas. 

Considerando que, para fins de verificação, 

o que importa não é a localização, mas sim 

o Estado-Membro a partir do qual o 

assinante está a aceder ao serviço, os dados 

exatos de localização não devem ser 

recolhidos nem tratados para este efeito. 

Do mesmo modo, quando a autenticação de 

um assinante é suficiente para a prestação 

do serviço, não deve ser exigida a 

identificação do assinante. O processo de 

verificação deve ser efetuado de forma 

simples e não-cumulativa, a fim de 

garantir a privacidade e a proteção dos 

dados, utilizando, tanto quanto possível, 

informações a que, por lei, o prestador já 

tem acesso e os métodos mais leves e 

simples disponíveis. 

 

Alteração   18 

Proposta de regulamento 

Considerando 23-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 (23-A) Para efeitos do presente 

regulamento, um consumidor não pode 

invocar a sua residência habitual em mais 
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do que um Estado-Membro. 

 

Alteração  19 

Proposta de regulamento 

Considerando 24 

 

Texto da Comissão Alteração 

(24) O presente regulamento respeita os 

direitos fundamentais e observa os 

princípios reconhecidos na Carta dos 

Direitos Fundamentais da União Europeia. 

Por conseguinte, o presente regulamento 

deve ser interpretado e aplicado em 

conformidade com os referidos direitos e 

princípios, nomeadamente o direito ao 

respeito pela vida privada e familiar, o 

direito à proteção dos dados pessoais e o 

direito à liberdade de expressão e à 

liberdade de empresa. Qualquer tratamento 

de dados pessoais ao abrigo do presente 

regulamento deve respeitar os direitos 

fundamentais, nomeadamente o direito ao 

respeito pela vida privada e familiar e o 

direito à proteção de dados pessoais, 

consagrados nos artigos 7.º e 8.º da Carta 

dos Direitos Fundamentais da União 

Europeia, e devem estar em conformidade 

com as Diretivas 95/46/CE e 2002/58/CE. 

Os prestadores de serviços devem, em 

especial, assegurar que qualquer tratamento 

de dados pessoais ao abrigo do presente 

regulamento seja necessário e 

proporcionado à finalidade relevante. 

(24) O presente regulamento respeita os 

direitos fundamentais e observa os 

princípios reconhecidos na Carta dos 

Direitos Fundamentais da União Europeia. 

Por conseguinte, o presente regulamento 

deve ser interpretado e aplicado em 

conformidade com os referidos direitos e 

princípios, nomeadamente o direito ao 

respeito pela vida privada e familiar, o 

direito à proteção dos dados pessoais e o 

direito à liberdade de expressão e à 

liberdade de empresa. Qualquer tratamento 

de dados pessoais ao abrigo do presente 

regulamento deve respeitar os direitos 

fundamentais, nomeadamente o direito ao 

respeito pela vida privada e familiar, o 

direito à proteção de dados pessoais e o 

direito à propriedade intelectual 
consagrados nos artigos 7.º 8.º e 17 º da 

Carta dos Direitos Fundamentais da União 

Europeia, e devem estar em conformidade 

com o Regulamento (UE) 2016/67927 e a 

Diretiva 2002/58/CE28. Os prestadores de 

serviços devem, em especial, assegurar que 

qualquer tratamento de dados pessoais ao 

abrigo do presente regulamento seja 

necessário e proporcionado à finalidade 

relevante. 

__________________ __________________ 

27 Diretiva 95/46/CE do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 24 de outubro 

de 1995, relativa à proteção das pessoas 

singulares no que diz respeito ao 

tratamento de dados pessoais e à livre 

circulação desses dados, JO L 281 de 

23.11.1995, pp. 31-50. 

27 Regulamento (UE) 2016/679 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 

de abril de 2016, relativo à proteção das 

pessoas singulares no que diz respeito ao 

tratamento de dados pessoais e à livre 

circulação desses dados e que revoga a 

Diretiva 95/46/CE (JO L 119 de 4.5.2016, 

p. 1). 
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28 Diretiva 2002/58/CE do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 12 de julho de 

2002,relativa ao tratamento de dados 

pessoais e à proteção da privacidade no 

sector das comunicações eletrónicas 

(diretiva relativa à privacidade e às 

comunicações eletrónicas) (JO L 201 de 

31.7.2002, p. 37), com a redação que lhe 

foi dada pelas Diretivas 2006/24/CE e 

2009/136/CE, designada «Diretiva 

Privacidade e Comunicações Eletrónicas» 

28 Diretiva 2002/58/CE do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 12 de julho de 

2002,relativa ao tratamento de dados 

pessoais e à proteção da privacidade no 

sector das comunicações eletrónicas 

(diretiva relativa à privacidade e às 

comunicações eletrónicas) (JO L 201 de 

31.7.2002, p. 37), com a redação que lhe 

foi dada pelas Diretivas 2006/24/CE e 

2009/136/CE, designada «Diretiva 

Privacidade e Comunicações Eletrónicas» 

 

Alteração   20 

Proposta de regulamento 

Considerando 25 

 
Texto da Comissão Alteração 

(25) O presente regulamento não afeta a 

aplicação das regras de concorrência, em 

particular dos artigos 101.° e 102.° do 

Tratado. As regras previstas no presente 

regulamento não devem ser utilizadas para 

restringir indevidamente a concorrência de 

forma contrária ao Tratado. 

(25) O presente regulamento não afeta a 

aplicação das regras de concorrência, em 

particular dos artigos 101.° e 102.° do 

Tratado. As regras previstas no presente 

regulamento não devem ser utilizadas para 

restringir indevidamente a concorrência de 

forma contrária ao Tratado. De igual 

modo, o presente regulamento não se 

aplica aos serviços de conteúdos em linha 

que já oferecem licenças pan-europeias 

ao abrigo da Diretiva 2014/26/UE. 

Alteração  21 

Proposta de regulamento 

Considerando 26 

 

Texto da Comissão Alteração 

(26) Os contratos ao abrigo dos quais 

são concedidas licenças sobre os conteúdos 

são geralmente celebrados por um período 

relativamente longo. Por conseguinte, e a 

fim de garantir que todos os consumidores 

residentes na União possam usufruir da 

portabilidade transfronteiras de serviços de 

conteúdos em linha numa base equitativa 

em termos de tempo e sem demoras 

injustificadas, o presente regulamento deve 

(26) Os contratos ao abrigo dos quais 

são concedidas licenças sobre os conteúdos 

são geralmente celebrados por um período 

relativamente longo. Por conseguinte, e a 

fim de garantir que todos os consumidores 

residentes na União possam usufruir da 

portabilidade transfronteiras de serviços de 

conteúdos em linha numa base equitativa 

em termos de tempo e sem demoras 

injustificadas, o presente regulamento deve 
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ser também aplicável aos contratos 

celebrados e aos direitos adquiridos antes 

da data da sua aplicação caso sejam 

relevantes para a portabilidade 

transfronteiras de um serviço de conteúdos 

em linha prestado após essa data. Tal é 

igualmente necessário para assegurar 

condições de concorrência equitativas para 

os prestadores de serviços que operam no 

mercado interno, permitindo aos 

prestadores de serviços que celebraram 

contratos de longa duração com os titulares 

de direitos oferecer aos seus assinantes a 

portabilidade transfronteiras, 

independentemente da possibilidade de 

renegociação desses contratos por parte do 

prestador de serviços. Além disso, esta 

disposição deve assegurar que, quando 

tornam as medidas necessárias para 

assegurar a portabilidade transfronteiras 

dos seus serviços, os prestadores de 

serviços estão em condições oferecer essa 

portabilidade relativamente à totalidade 

dos seus conteúdos em linha. Por último, 

deve também evitar-se que os titulares de 

direitos tenham de renegociar os seus 

contratos de licenciamento em vigor a fim 

de permitir a oferta de portabilidade 

transfronteiras dos serviços pelos 

prestadores de serviços. 

ser também aplicável aos contratos 

celebrados e aos direitos adquiridos antes 

da data da sua aplicação caso sejam 

relevantes para a portabilidade 

transfronteiras de um serviço de conteúdos 

em linha prestado após essa data e sem 

qualquer custo adicional associado. Tal é 

igualmente necessário para assegurar 

condições de concorrência equitativas para 

os prestadores de serviços que operam no 

mercado interno, em especial as PME, 

permitindo aos prestadores de serviços que 

celebraram contratos de longa duração com 

os titulares de direitos oferecer aos seus 

assinantes a portabilidade transfronteiras, 

independentemente da possibilidade de 

renegociação desses contratos por parte do 

prestador de serviços. Além disso, esta 

disposição deve assegurar que, quando 

tornam as medidas necessárias para 

assegurar a portabilidade transfronteiras 

dos seus serviços, os prestadores de 

serviços estão em condições oferecer essa 

portabilidade relativamente à totalidade 

dos seus conteúdos em linha. Por último, 

deve também evitar-se que os titulares de 

direitos tenham de renegociar os seus 

contratos de licenciamento em vigor a fim 

de permitir a oferta de portabilidade 

transfronteiras dos serviços pelos 

prestadores de serviços. 

 

Alteração   22 

Proposta de regulamento 

Considerando 29 

 
Texto da Comissão Alteração 

(29) Uma vez que o objetivo do presente 

regulamento, nomeadamente a adaptação 

do quadro jurídico a fim de permitir a 

portabilidade transfronteiras dos serviços 

de conteúdos em linha na União, não pode 

ser suficientemente realizado pelos 

Estados-Membros e pode, pois, devido à 

sua dimensão e aos seus efeitos, ser melhor 

alcançado ao nível da União, a União pode 

(29) Uma vez que o objetivo do presente 

regulamento, nomeadamente a adaptação 

do quadro jurídico a fim de permitir a 

portabilidade transfronteiras dos serviços 

de conteúdos em linha na União, não pode 

ser suficientemente realizado pelos 

Estados-Membros e pode, pois, devido à 

sua dimensão e aos seus efeitos, ser melhor 

alcançado ao nível da União, a União pode 
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tomar medidas em conformidade com o 

princípio da subsidiariedade consagrado no 

artigo 5.º do Tratado da União Europeia. 

Em conformidade com o princípio da 

proporcionalidade consagrado no mesmo 

artigo, o presente regulamento não excede 

o necessário para atingir o seu objetivo. 

Por conseguinte, o presente regulamento 

não afeta substancialmente a forma como 

os direitos são licenciados e não obriga os 

titulares de direitos e os prestadores de 

serviços a procederem à renegociação dos 

contratos. Além disso, o presente 

regulamento não exige que o prestador de 

serviços tome medidas para garantir a 

qualidade da prestação dos serviços de 

conteúdos em linha fora do Estado-

Membro de residência do assinante. Por 

último, o presente regulamento não é 

aplicável aos prestadores de serviços que 

oferecem os seus serviços sem pagamento 

de uma prestação pecuniária e que não 

verificam o Estado-Membro de residência 

do assinante. Por conseguinte, o 

regulamento não impõe custos 

desproporcionados, 

tomar medidas em conformidade com o 

princípio da subsidiariedade consagrado no 

artigo 5.º do Tratado da União Europeia. 

Em conformidade com o princípio da 

proporcionalidade consagrado no mesmo 

artigo, o presente regulamento não excede 

o necessário para atingir o seu objetivo. 

Por conseguinte, o presente regulamento 

não afeta substancialmente a forma como 

os direitos são licenciados e não obriga os 

titulares de direitos e os prestadores de 

serviços a procederem à renegociação dos 

contratos. Além disso, o presente 

regulamento não exige que o prestador de 

serviços tome medidas para garantir a 

qualidade da prestação dos serviços de 

conteúdos em linha fora do Estado-

Membro de residência do assinante. Por 

último, o presente regulamento não é 

aplicável aos prestadores de serviços que 

oferecem os seus serviços sem pagamento 

de uma prestação pecuniária e que não 

verificam o Estado-Membro de residência 

do assinante. Por conseguinte, o 

regulamento não impõe custos 

desproporcionados aos prestadores de 

serviços de conteúdos em linha, aos 

titulares de direitos ou aos utilizadores 

finais. 

 

Alteração  23 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

O presente regulamento introduz uma 

abordagem comum destinada a garantir que 

os assinantes de serviços de conteúdos em 

linha na União possam ter acesso e utilizar 

esses serviços quando estão 

temporariamente presentes num 

Estado-Membro. 

O presente regulamento introduz uma 

abordagem comum destinada a garantir que 

os assinantes de serviços de conteúdos em 

linha na União, quando estão 

temporariamente presentes num 

Estado-Membro que não o seu Estado-

Membro de residência, possam ter acesso 

e utilizar esses serviços sem custos 

adicionais, da mesma forma como o 

podem fazer no seu Estado-Membro de 
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residência. 

 

Alteração  24 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – n.º 1 – alínea a) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(a) «Assinante», qualquer consumidor 

que, com base num contrato de prestação 

de serviços de conteúdos em linha assinado 

com um prestador de serviços, pode ter 

acesso e utilizar esse serviço no Estado-

Membro de residência; 

(a) «Assinante», qualquer consumidor 

que, com base num contrato de prestação 

de serviços de conteúdos em linha assinado 

com um prestador de serviços, contra 

pagamento de uma prestação pecuniária 

ou sem ela, se esse prestador de serviços 

decidir voluntariamente cumprir os 

requisitos relativos à verificação do 

Estado-Membro de residência, pode ter 

acesso e utilizar esse serviço no Estado-

Membro de residência; 

 

Alteração  25 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – n.º 1 – alínea c) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(c) «Estado-Membro de residência», o 

Estado-Membro em que o assinante tem a 

sua residência habitual; 

(c) «Estado-Membro de residência», o 

Estado-Membro em que o assinante tem a 

sua residência habitual, tal como 

determinado e previamente verificado 

durante o processo de subscrição dos 

serviços; 

 

Alteração  26 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – n.º 1 – alínea d) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(d) «Temporariamente presente», a 

presença de um assinante num Estado-

Membro que não seja o seu Estado-

(d) «Temporariamente presente», a 

presença de forma não permanente de um 

assinante num Estado-Membro que não 

seja o seu Estado-Membro de residência, 
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Membro de residência; qualquer que seja a duração efetiva dessa 

presença limitada, e desde que o Estado-

Membro de residência tenha sido 

verificado nos termos do artigo 2.°, n.º 2; 

 

Alteração  27 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – n.º 1 – alínea e) – parágrafo 2 – ponto 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

(2) sem pagamento de uma prestação 

pecuniária, desde que o Estado-Membro de 

residência do assinante seja verificado pelo 

prestador de serviços; 

(2) sem pagamento de uma prestação 

pecuniária, desde que o Estado-Membro de 

residência do assinante seja efetivamente 

verificado pelo prestador de serviços, com 

base na indicação fornecida em linha pelo 

assinante relativamente ao seu 

Estado-Membro de residência, com base 

na residência fiscal do assinante, num 

bilhete de identidade ou em meios de 

identificação eletrónica, em particular 

sistemas de identificação eletrónica 

notificados, em conformidade com o 

Regulamento (UE) n.º 910/2014  ou 

qualquer outro documento em linha que 

confirme a residência do assinante; 

 

Alteração  28 

Proposta de regulamento 

Artigo 3 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

(1) O prestador de um serviço de 

conteúdos em linha deve permitir a um 

assinante temporariamente presente num 

Estado-Membro ter acesso e utilizar o 

serviço de conteúdos em linha. 

(1) O prestador de um serviço de 

conteúdos em linha sujeito a pagamento 

ou sem pagamento de uma prestação 

pecuniária mas sujeito a uma verificação 

prévia e proporcionada do 

Estado-Membro de residência do 

assinante deve permitir a um assinante 

temporariamente presente num 

Estado-Membro ter acesso e utilizar o 

serviço de conteúdos em linha que tenha 

subscrito legalmente sem custos 
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adicionais. 

 

Alteração  29 

Proposta de regulamento 

Artigo 3 – n.º 3 

 

Texto da Comissão Alteração 

(3) O prestador de um serviço de 

conteúdos em linha deve informar o 

assinante da qualidade da prestação de 

serviços de conteúdos em linha em 

conformidade com o disposto no n.º 1. 

(3) O prestador de um serviço de 

conteúdos em linha deve informar o 

assinante sobre a qualidade da prestação de 

serviços de conteúdos em linha e as suas 

eventuais limitações, em conformidade 

com o disposto no n.º 1, previamente ao 

fornecimento desse serviço. 

 

Alteração   30 

Proposta de regulamento 

Artigo 5 – n.º 1 

 
Texto da Comissão Alteração 

(1) São inaplicáveis todas as 

disposições contratuais, incluindo entre os 

titulares de direitos de autor e direitos 

conexos, titulares de quaisquer outros 

direitos relevantes para a utilização de 

conteúdos em serviços de conteúdos em 

linha e prestadores de serviços, bem como 

entre prestadores de serviços e assinantes, 

que sejam contrárias ao disposto no artigo 

3.º, n.º 1, e no artigo 4.º. 

(1) São inaplicáveis todas as 

disposições contratuais, incluindo entre os 

titulares de direitos de autor e direitos 

conexos, titulares de quaisquer outros 

direitos relevantes para a utilização de 

conteúdos em serviços de conteúdos em 

linha e prestadores de serviços, bem como 

entre prestadores de serviços e assinantes, 

que possam impedir a aplicação do 

presente regulamento. 

 

Alteração   31 

Proposta de regulamento 

Artigo 5 – n.º 2 

 
Texto da Comissão Alteração 

(2) Não obstante o disposto no n.º 1, 

os titulares de direitos de autor e de 

direitos conexos ou os titulares de outros 

direitos sobre o conteúdo de serviços de 

Suprimido 
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conteúdos em linha podem exigir que o 

prestador de serviços utilize meios eficazes 

para verificar que o serviço de conteúdos 

em linha é prestado em conformidade 

com o disposto no artigo 3.º, n.º 1, desde 

que os meios necessários sejam razoáveis 

e não vão além do que é necessário para 

atingir a sua finalidade. 

 

Alteração   32 

Proposta de regulamento 

Artigo 6 – n.º 1 

 
Texto da Comissão Alteração 

O tratamento de dados pessoais efetuado 

no âmbito do presente regulamento, 

incluindo, em especial, para fins da 

verificação prevista no artigo 5.º, n.º 2, é 

realizado no respeito das Diretivas 

95/46/CE e 2002/58/CE. 

O tratamento de dados pessoais efetuado 

no âmbito do presente regulamento é 

realizado no respeito das Diretivas 

95/46/CE e 2002/58/CE. 

 

Alteração  33 

Proposta de regulamento 

Artigo 7-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 Artigo 7.º-A 

 Princípio da neutralidade tecnológica 

 Os consumidores deverão ter liberdade de 

escolher o tipo de dispositivo ou de 

tecnologia entre os existentes no mercado 

para aceder aos conteúdos em linha e de 

alternar livremente entre eles. A prestação 

de serviços portáveis não deve ser 

condicionada pela exigência de requisitos 

técnicos adicionais e deve ser realizada 

num quadro de neutralidade tecnológica e 

de interoperabilidade do hardware e 

software; 
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Alteração  34 

Proposta de regulamento 

Artigo 7-B (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 Artigo 7-B 

 Avaliação 

 O mais tardar, três anos após a entrada 

em vigor do presente regulamento, a 

Comissão procederá à avaliação da sua 

aplicação e apresentará ao Parlamento 

Europeu e ao Conselho um relatório com 

as suas conclusões. 

 O relatório deve incluir uma avaliação da 

utilização da portabilidade transfronteiras 

e dos métodos de verificação, prestar 

particular atenção à questão de saber se 

as soluções criadas e aplicadas têm um 

impacto positivo ou negativo no 

desenvolvimento do mercado único digital 

e, se necessário, uma avaliação sobre a 

necessidade de uma revisão. O relatório 

da Comissão deve ser acompanhado, se 

necessário, de uma proposta legislativa. 

 

Alteração  35 

Proposta de regulamento 

Artigo 8 – n.º 2 – parágrafo 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

O presente regulamento é aplicável a partir 

de [data: 6 meses após a data da sua 

publicação]. 

O presente regulamento é aplicável a partir 

de [data: 12 meses após a data da sua 

publicação] o que não invalida que os 

prestadores de serviços possam assegurar 

a portabilidade assim que estejam em 

condições de o fazer nos termos do 

presente regulamento. 
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