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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA 

A implementação com êxito de um quadro regulamentar atualizado para as comunicações 

eletrónicas na UE deve também implicar a garantia da liberdade de expressão e informação, o 

pluralismo dos meios de comunicação, a diversidade cultural, a proteção dos consumidores, a 

privacidade e a proteção dos dados pessoais. Por conseguinte, o relator recomenda novas 

alterações à proposta da Comissão no sentido de alcançar este objetivo, tendo também em 

conta as relações e interações com as novas propostas de regulamento relativo à privacidade e 

às comunicações eletrónicas. 
 

O relator entende que, apesar de assegurar a existência de condições de concorrência 

equitativas entre todos os prestadores de serviços, o objetivo da diretiva deve ser também a 

garantia de normas mínimas comuns no que diz respeito à segurança das redes e dos serviços, 

bem como à privacidade dos utilizadores finais. Por conseguinte, é essencial que se incluam 

todos os tipos de serviços de comunicações interpessoais, mesmo se o meio de comunicação 

interpessoal e interativa for um elemento acessório de outro serviço, e que se tenham 

igualmente em conta os desenvolvimentos futuros e as sinergias entre os serviços. 

 

Em conformidade com a posição adotada pelo Parlamento na sua resolução, de 14 de março 

de 2017, sobre o tema «As implicações dos grandes volumes de dados nos direitos 

fundamentais: privacidade, proteção de dados, não discriminação, segurança e aplicação da 

lei», o relator entende também que, para salvaguardar a segurança e a integridade das redes e 

dos serviços, a utilização de criptografia de ponta a ponta deve ser promovida e, se necessário, 

tornada obrigatória de acordo com os princípios de proteção de dados desde a conceção e de 

privacidade desde a conceção. Especificamente, os Estados-Membros não devem impor 

quaisquer obrigações aos fornecedores de criptografia, aos prestadores de serviços de 

comunicações e a quaisquer outras organizações (em todos os níveis da cadeia de 

aprovisionamento) que resultem no enfraquecimento da segurança das suas redes e dos seus 

serviços, tais como a permissão ou a facilitação da utilização de «funções-alçapão» 

(backdoors). Apesar de uma tal disposição estar relacionada com a segurança das redes e dos 

serviços, também é essencial para garantir o direito à proteção dos dados pessoais e a 

privacidade das comunicações eletrónicas. 

 

Outro elemento-chave para reforçar a segurança das redes e dos serviços, bem como as 

salvaguardas relativas aos direitos fundamentais, são as novas competências atribuídas ao 

Organismo de Reguladores Europeus das Comunicações Eletrónicas (ORECE) para a 

elaboração de orientações neste domínio específico no sentido de assegurar uma 

implementação coerente e consentânea. Além disso, a independência do ORECE também 

depende da garantia de que as autoridades reguladoras nacionais sejam juridicamente distintas 

e funcionalmente independentes da indústria e do governo, na medida em que não procurem 

obter nem aceitem instruções de qualquer organismo, operem de uma forma transparente e 

responsável prevista por lei e possuam poderes suficientes. 

 

O relator introduz formulações específicas relativas às possíveis restrições impostas pelos 

Estados-Membros, por razões de ordem pública, de segurança pública ou saúde pública, de 

forma a assegurar que, em linha com a Carta dos Direitos Fundamentais e a jurisprudência 

pertinente do Tribunal de Justiça da União Europeia, quaisquer restrições ao exercício dos 

direitos e liberdades reconhecidos pela Carta devem ser previstas por lei e respeitar a essência 
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desses direitos e dessas liberdades. Na observância do princípio da proporcionalidade, essas 

restrições só podem ser introduzidas se forem necessárias e corresponderem efetivamente a 

objetivos de interesse geral reconhecidos pela União, ou à necessidade de proteção dos 

direitos e liberdades de terceiros. 

 

ALTERAÇÕES 

A Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos insta a Comissão da 

Indústria, da Investigação e da Energia, competente quanto à matéria de fundo, a ter em conta 

as seguintes alterações: 

Alteração  1 

Proposta de diretiva 

Considerando 3 

 

Texto da Comissão Alteração 

(3) Na Estratégia para o Mercado 

Único Digital, a Comissão sublinhou que a 

revisão do quadro regulamentar das 

telecomunicações incidirá nas medidas que 

visam promover o investimento nas redes 

de banda larga de elevado débito, que 

adotam uma abordagem mais coerente à 

escala do Mercado Único no respeitante à 

política e à gestão do espetro, que criam 

condições para a realização de um 

verdadeiro Mercado Único, abordando a 

questão da fragmentação regulamentar, que 

garantem condições de concorrência 

equitativas para todos os intervenientes no 

mercado e a aplicação coerente das regras, 

além de estabelecer um quadro 

regulamentar institucional mais eficaz. 

(3) Na Estratégia para o Mercado 

Único Digital, a Comissão sublinhou que a 

revisão do quadro regulamentar das 

telecomunicações incidirá nas medidas que 

visam promover o investimento nas redes 

de banda larga de elevado débito, que 

adotam uma abordagem mais coerente à 

escala do Mercado Único no respeitante à 

política e à gestão do espetro, que criam 

condições para a realização de um 

verdadeiro Mercado Único, abordando a 

questão da fragmentação regulamentar, que 

garantem uma proteção eficaz dos 

consumidores, condições de concorrência 

equitativas para todos os intervenientes no 

mercado e a aplicação coerente das regras, 

além de estabelecer um quadro 

regulamentar institucional mais eficaz. Na 

sua Estratégia para o Mercado Único 

Digital na Europa, a Comissão anunciou 

também a revisão da Diretiva 2002/58/CE, 

a fim de assegurar um nível elevado de 

proteção da privacidade aos utilizadores 

de serviços de comunicações eletrónicas e 

condições de concorrência equitativas 

para todos os intervenientes no mercado. 
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Justificação 

Nos termos do artigo 104.º do Regimento, esta alteração é necessária por motivos urgentes 

que se prendem com a lógica interna do texto, bem como com a coerência com outras 

propostas legislativas conexas, em especial a proposta de regulamento relativo à privacidade 

e às comunicações eletrónicas (COM(2017)10). 

 

Alteração  2 

Proposta de diretiva 

Considerando 5 

 

Texto da Comissão Alteração 

(5) A presente diretiva deverá criar um 

quadro jurídico que garante a liberdade de 

oferta de serviços e redes de comunicações 

eletrónicas, apenas sujeitos às condições 

previstas na presente diretiva e a restrições 

de acordo com o artigo 52.º, n.º 1, do 

Tratado, nomeadamente medidas relativas 

à ordem pública, à segurança pública e à 

saúde pública. 

(5) A presente diretiva deverá criar um 

quadro jurídico que garante a liberdade de 

oferta de serviços e redes de comunicações 

eletrónicas, apenas sujeitos às condições 

previstas na presente diretiva e a restrições 

de acordo com o artigo 52.º, n.º 1, do 

Tratado, nomeadamente medidas relativas 

à ordem pública, à segurança pública e à 

saúde pública, e com o artigo 52.º, n.º 1, 

da Carta dos Direitos Fundamentais da 

União Europeia («a Carta»). 

Justificação 

Nos termos do artigo 104.º do Regimento, esta alteração é necessária uma vez que está 

inextricavelmente relacionada com outras alterações apresentadas, nomeadamente a 

alteração 20 ao artigo 12.º. 

 

Alteração  3 

Proposta de diretiva 

Considerando 6 

 

Texto da Comissão Alteração 

(6) As disposições da presente diretiva 

não afetam a possibilidade de os 

Estados-Membros tomarem as medidas 

necessárias, fundamentadas nos artigos 87.º 

e 45.º do Tratado sobre o Funcionamento 

da União Europeia, para assegurar a 

proteção dos seus interesses essenciais de 

segurança, salvaguardar a ordem pública, a 

moral pública e a segurança pública, e 

(6) As disposições da presente diretiva 

não afetam a possibilidade de os 

Estados-Membros tomarem as medidas 

necessárias, fundamentadas nos artigos 87.º 

e 45.º do Tratado sobre o Funcionamento 

da União Europeia, para assegurar a 

proteção dos seus interesses essenciais de 

segurança, salvaguardar a ordem pública e 

a segurança pública, e permitir a 
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permitir a investigação, a deteção e a 

repressão de atos criminosos. 

investigação, a deteção e a repressão de 

atos criminosos, tendo em conta que essas 

medidas devem ser previstas por lei, 

respeitar a essência dos direitos e das 

liberdades reconhecidas pela Carta e 

observar o princípio da 

proporcionalidade, nos termos do artigo 

52.º, n.º 1, da Carta. 

Justificação 

Nos termos do artigo 104.º do Regimento, esta alteração é necessária uma vez que está 

inextricavelmente relacionada com outras alterações apresentadas, nomeadamente a 

alteração 20 ao artigo 12.º. 

 

Alteração  4 

Proposta de diretiva 

Considerando 7 

 

Texto da Comissão Alteração 

(7) A convergência dos setores das 

telecomunicações, meios de comunicação 

social e tecnologias da informação implica 

que todas as redes e serviços de 

comunicações eletrónicas sejam, na medida 

do possível, abrangidos por um único 

Código Europeu das Comunicações 

Eletrónicas, estabelecido através de uma só 

diretiva, com exceção das matérias que 

possam ser melhor abordadas por via de 

regras diretamente aplicáveis, definidas 

através de regulamentos. É necessário 

separar a regulação das redes e dos 

serviços de comunicações eletrónicas da 

regulamentação dos conteúdos. Assim, este 

Código não abrange os conteúdos dos 

serviços prestados através das redes de 

comunicações eletrónicas recorrendo a 

serviços de comunicações eletrónicas, 

como sejam conteúdos radiodifundidos, 

serviços financeiros, ou determinados 

serviços da sociedade da informação e, por 

conseguinte, não prejudica as medidas 

tomadas a nível da União ou nacional 

relativamente a esses serviços, em 

conformidade com o direito da União, a 

(7) A convergência dos setores das 

telecomunicações, meios de comunicação 

social e tecnologias da informação implica 

que todas as redes e serviços de 

comunicações eletrónicas sejam, na medida 

do possível, abrangidos por um único 

Código Europeu das Comunicações 

Eletrónicas, estabelecido através de uma só 

diretiva, com exceção das matérias que 

possam ser melhor abordadas por via de 

regras diretamente aplicáveis, definidas 

através de regulamentos. É necessário 

separar a regulação das redes e dos 

serviços de comunicações eletrónicas da 

regulamentação dos conteúdos. Assim, este 

Código não abrange os conteúdos dos 

serviços prestados através das redes de 

comunicações eletrónicas recorrendo a 

serviços de comunicações eletrónicas, 

como sejam conteúdos radiodifundidos, 

serviços financeiros, ou determinados 

serviços da sociedade da informação e, por 

conseguinte, não prejudica as medidas 

tomadas a nível da União ou nacional 

relativamente a esses serviços, em 

conformidade com o direito da União, a 
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fim de promover a diversidade cultural e 

linguística e garantir a pluralidade dos 

meios de comunicação. Os conteúdos dos 

programas de televisão são abrangidos pela 

Diretiva 2010/13/UE do Parlamento 

Europeu e do Conselho21. A 

regulamentação sobre política audiovisual 

e conteúdos visa a prossecução de 

objetivos de interesse geral, tais como a 

liberdade de expressão, o pluralismo dos 

meios de comunicação social, a 

imparcialidade, a diversidade cultural e 

linguística, a inclusão social, a proteção 

dos consumidores e a proteção de menores. 

A separação entre a regulamentação das 

comunicações eletrónicas e a 

regulamentação dos conteúdos não impede 

que sejam tomadas em conta as ligações 

existentes entre elas, em especial para 

garantir o pluralismo dos meios de 

comunicação, a diversidade cultural e a 

proteção dos consumidores. 

fim de promover a diversidade cultural e 

linguística e garantir a pluralidade dos 

meios de comunicação. Os conteúdos dos 

programas de televisão são abrangidos pela 

Diretiva 2010/13/UE do Parlamento 

Europeu e do Conselho21. A 

regulamentação sobre política audiovisual 

e conteúdos visa a prossecução de 

objetivos de interesse geral, tais como a 

liberdade de expressão, o pluralismo dos 

meios de comunicação social, a 

imparcialidade, a diversidade cultural e 

linguística, a inclusão social, a proteção 

dos consumidores e a proteção de menores. 

A separação entre a regulamentação das 

comunicações eletrónicas e a 

regulamentação dos conteúdos não impede 

que sejam tomadas em conta as ligações 

existentes entre elas, em especial para 

garantir a liberdade de expressão e de 

informação, o pluralismo dos meios de 

comunicação, a diversidade cultural, a 

proteção dos consumidores, a privacidade 
e a proteção dos dados pessoais. 

__________________ __________________ 

21 Diretiva 2010/13/UE do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 10 de março de 2010, relativa à 

coordenação de certas disposições legislativas, 

regulamentares e administrativas dos 

Estados-Membros respeitantes à oferta de serviços 

de comunicação social audiovisual (Diretiva 

Serviços de Comunicação Social Audiovisual) (JO 

L 95 de 15.4.2010, p. 1). 

21 Diretiva 2010/13/UE do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 10 de março de 2010, relativa à 

coordenação de certas disposições legislativas, 

regulamentares e administrativas dos 

Estados-Membros respeitantes à oferta de serviços 

de comunicação social audiovisual (Diretiva 

Serviços de Comunicação Social Audiovisual) (JO 

L 95 de 15.4.2010, p. 1). 

Justificação 

Nos termos do artigo 104.º do Regimento, esta alteração é necessária por motivos urgentes 

que se prendem com a lógica interna do texto, bem como com a coerência com outras 

propostas legislativas conexas, em especial o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados 

e a proposta de regulamento relativo à privacidade e às comunicações eletrónicas. 

 

Alteração  5 

Proposta de diretiva 

Considerando 15 

 

Texto da Comissão Alteração 

(15) Os serviços utilizados para fins de (15) Os serviços utilizados para fins de 
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comunicações, e os meios técnicos usados 

para prestar esses serviços, evoluíram 

consideravelmente. Os utilizadores finais 

trocam cada vez mais a tradicional 

telefonia vocal, as mensagens de texto 

(SMS) e os serviços de envio de correio 

eletrónico por serviços em linha 

equivalentes em termos de funcionamento, 

tais como os serviços de voz em IP (VoIP), 

os serviços de mensagens e os serviços de 

correio eletrónico baseados na Web 

(webmail). Para garantir que os 

utilizadores finais são eficazmente 

protegidos e beneficiam da mesma 

proteção quando utilizam serviços 

funcionalmente equivalentes, a definição, 

orientada para o futuro, do conceito de 

«serviços de comunicações eletrónicas» 

não deverá basear-se meramente em 

parâmetros técnicos, mas antes numa 

abordagem funcional. O âmbito de 

aplicação do regulamento necessário 

deverá ser adequado aos seus objetivos de 

interesse público. Embora o «envio de 

sinais» continue a ser um importante 

parâmetro para determinar os serviços 

abrangidos pelo âmbito de aplicação da 

presente diretiva, a definição deverá 

abranger também os outros serviços que 

permitem a comunicação. Do ponto de 

vista do utilizador final é irrelevante se é o 

prestador a enviar ele próprio os sinais ou 

se a comunicação é efetuada através de um 

serviço de acesso à Internet. A definição 

alterada de «serviços de comunicações 

eletrónicas» deverá, por conseguinte, 

incluir três tipos de serviços que poderão, 

em parte, sobrepor-se, ou seja, os serviços 

de acesso à Internet, de acordo com a 

definição constante do artigo 2.º, n.º 2, do 

Regulamento (UE) 2015/2120, os serviços 

de comunicações interpessoais, tal como 

definidos na presente diretiva, e os serviços 

que consistem, no todo ou no essencial, no 

envio de sinais. A definição do conceito de 

«serviço de comunicações eletrónicas» 

deverá eliminar as ambiguidades detetadas 

na anterior definição e permitir uma 

aplicação equilibrada, disposição a 

comunicações, e os meios técnicos usados 

para prestar esses serviços, evoluíram 

consideravelmente. Os utilizadores finais 

trocam cada vez mais a tradicional 

telefonia vocal, as mensagens de texto 

(SMS) e os serviços de envio de correio 

eletrónico por serviços em linha 

equivalentes em termos de funcionamento, 

tais como os serviços de voz em IP (VoIP), 

os serviços de mensagens e os serviços de 

correio eletrónico baseados na Web 

(webmail). Para garantir que os 

utilizadores finais e os seus direitos são 

eficazmente protegidos e beneficiam da 

mesma proteção quando utilizam serviços 

funcionalmente equivalentes, a definição, 

orientada para o futuro, do conceito de 

«serviços de comunicações eletrónicas» 

não deverá basear-se meramente em 

parâmetros técnicos, mas antes numa 

abordagem funcional. O âmbito de 

aplicação do regulamento necessário 

deverá ser adequado aos seus objetivos de 

interesse público. Embora o «envio de 

sinais» continue a ser um importante 

parâmetro para determinar os serviços 

abrangidos pelo âmbito de aplicação da 

presente diretiva, a definição deverá 

abranger também os outros serviços que 

permitem a comunicação. Do ponto de 

vista do utilizador final e da proteção dos 

seus direitos é irrelevante se é o prestador 

a enviar ele próprio os sinais ou se a 

comunicação é efetuada através de um 

serviço de acesso à Internet. A definição 

alterada de «serviços de comunicações 

eletrónicas» deverá, por conseguinte, 

incluir três tipos de serviços que poderão, 

em parte, sobrepor-se, ou seja, os serviços 

de acesso à Internet, de acordo com a 

definição constante do artigo 2.º, n.º 2, do 

Regulamento (UE) 2015/2120, os serviços 

de comunicações interpessoais, tal como 

definidos na presente diretiva, e os serviços 

que consistem, no todo ou no essencial, no 

envio de sinais. A definição do conceito de 

«serviço de comunicações eletrónicas» 

deverá eliminar as ambiguidades detetadas 

na anterior definição e permitir uma 



 

AD\1127738PT.docx 9/35 PE601.042v02-00 

 PT 

disposição, das obrigações e dos direitos 

específicos que constam do quadro para os 

diferentes tipos de serviços. O tratamento 

dos dados pessoais pelos serviços de 

comunicações eletrónicas, quer a título de 

remuneração quer não, deverá cumprir o 

disposto na Diretiva 95/46/CE, que será 

substituída pelo Regulamento (UE) 

2016/679 (Regulamento Geral sobre a 

Proteção de Dados) em 25 de maio de 

201823. 

aplicação equilibrada, disposição a 

disposição, das obrigações e dos direitos 

específicos que constam do quadro para os 

diferentes tipos de serviços. O tratamento 

dos dados pessoais pelos serviços de 

comunicações eletrónicas, quer a título de 

remuneração quer não, deverá cumprir o 

disposto na Diretiva 95/46/CE, que será 

substituída pelo Regulamento (UE) 

2016/679 (Regulamento Geral sobre a 

Proteção de Dados) em 25 de maio de 

201823. 

__________________ __________________ 

23 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 (Regulamento Geral sobre a 

Proteção de Dados). JO L 119 de 4.5.2016, p. 1. JO 

L 119 de 4.5.2016, p. 1. 

23 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 (Regulamento Geral sobre a 

Proteção de Dados). JO L 119 de 4.5.2016, p. 1. JO 

L 119 de 4.5.2016, p. 1. 

Justificação 

Nos termos do artigo 104.º do Regimento, esta alteração é necessária uma vez que está 

inextricavelmente relacionada com outras alterações apresentadas, nomeadamente a 

alteração 13 ao artigo 2.º. 

 

Alteração   6 

Proposta de diretiva 

Considerando 16 

 

Texto da Comissão Alteração 

(16) Para caber no âmbito da definição 

de «serviço de comunicações eletrónicas», 

um serviço deverá normalmente ser 

prestado mediante remuneração. Na 

economia digital, os intervenientes no 

mercado consideram cada vez mais que as 

informações relativas aos utilizadores têm 

um valor monetário. Os serviços de 

comunicações eletrónicas são com 

frequência fornecidos em troca de uma 

contrapartida que não dinheiro, por 

exemplo, a concessão do acesso aos dados 

pessoais ou a outros dados. O conceito de 

remuneração deve, por conseguinte, 

(16) Para caber no âmbito da definição 

de «serviço de comunicações eletrónicas», 

um serviço deverá normalmente ser 

prestado mediante remuneração. Na 

economia digital, os intervenientes no 

mercado consideram cada vez mais que as 

informações relativas aos utilizadores têm 

um valor monetário. Os serviços de 

comunicações eletrónicas são com 

frequência fornecidos ao utilizador final 

em troca de uma contrapartida que não 

dinheiro, mormente em troca de dados 

pessoais ou outros dados. O conceito de 

remuneração deve, por conseguinte, 
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abranger as situações em que o prestador 

de um serviço solicita e o utilizador final 

fornece ativamente dados pessoais, 

nomeadamente nomes ou endereços de 

correio eletrónico, ou outros dados, direta 

ou indiretamente, ao prestador. Deverá 

igualmente abranger as situações em que o 

prestador recolhe informações, sem que o 

utilizador final as tenha ativamente 

fornecido, tais como dados pessoais, 

incluindo o endereço IP, ou outras 

informações geradas automaticamente 

como, por exemplo, as informações 

recolhidas e transmitidas por um 

testemunho de conexão (cookie). De 

acordo com a jurisprudência do Tribunal 

de Justiça da União Europeia sobre o artigo 

57.º do TFUE24, se o prestador de serviços 

for pago por um terceiro e não pelo 

destinatário do serviço, existe também uma 

remuneração na aceção do Tratado. O 

conceito de remuneração deverá, por 

conseguinte, abranger também as situações 

em que o utilizador final é exposto a 

publicidade como condição de acesso ao 

serviço em causa ou em que o prestador de 

serviços converte em valor monetário os 

dados pessoais recolhidos. 

abranger as situações em que o prestador 

de um serviço solicita e o utilizador final 

fornece conscientemente dados pessoais 

na aceção do artigo 4.º, n.º 1, do 

Regulamento (UE) n.º 2016/679, ou outros 

dados, direta ou indiretamente, ao 

prestador. Deverá igualmente abranger as 

situações em que o utilizador final permite 

o acesso a informações, sem que as tenha 

ativamente fornecido, tais como dados 

pessoais, incluindo o endereço IP, ou 

outras informações geradas 

automaticamente como, por exemplo, as 

informações recolhidas e transmitidas por 

um testemunho de conexão (cookie). De 

acordo com a jurisprudência do Tribunal 

de Justiça da União Europeia sobre o artigo 

57.º do TFUE24, se o prestador de serviços 

for pago por um terceiro e não pelo 

destinatário do serviço, existe também uma 

remuneração na aceção do Tratado. O 

conceito de remuneração deverá, por 

conseguinte, abranger também as situações 

em que o utilizador final é exposto a 

publicidade como condição de acesso ao 

serviço em causa ou em que o prestador de 

serviços converte em valor monetário os 

dados pessoais recolhidos. 

_________________ _________________ 

24 Processo C-352/85, Bond van Adverteerders e 

outros contra Estado neerlandês, EU:C:1988:196. 

24Acórdão do Tribunal de Justiça de 26 de abril de 

1988 no Processo C-352/85, Bond van 

Adverteerders e outros contra Estado neerlandês, 

C-352/85, ECLI: EU:C:1988:196. 

 

 

Alteração  7 

Proposta de diretiva 

Considerando 17 

 

Texto da Comissão Alteração 

(17) Os serviços de comunicações 

interpessoais são serviços que permitem 

um intercâmbio interativo e interpessoal de 

informações, abrangendo não só os 

serviços como as tradicionais chamadas 

vocais entre duas pessoas mas também 

(17) Os serviços de comunicações 

interpessoais são serviços que permitem 

um intercâmbio interativo e interpessoal de 

informações, abrangendo não só os 

serviços como as tradicionais chamadas 

vocais entre duas pessoas mas também 
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todos os tipos de correio eletrónico, 

serviços de mensagens e conversas de 

grupo em linha (chats). Os serviços de 

comunicações interpessoais apenas 

abrangem as comunicações entre um 

número finito, ou seja, não potencialmente 

ilimitado, de pessoas singulares, 

determinado pelo remetente de uma 

comunicação. As comunicações que 

envolvem pessoas coletivas deverão ser 

abrangidas pelo âmbito da definição em 

que as pessoas singulares atuam em nome 

dessas pessoas coletivas ou estão 

envolvidas em pelo menos uma das 

vertentes do processo de comunicação. No 

caso da comunicação interativa, o serviço 

permite que o destinatário da informação 

dê uma resposta. Os serviços que não 

preenchem estes requisitos, tais como a 

radiodifusão linear, o vídeo a pedido, os 

sítios na Internet, as redes sociais, os 

blogues ou o intercâmbio de informações 

entre máquinas, não deverão ser 

considerados serviços de comunicações 

interpessoais. Em circunstâncias 

excecionais, o serviço não deverá ser 

considerado um serviço de comunicações 

interpessoais se o meio de comunicação 

interpessoal e interativa for um elemento 

puramente acessório de outro serviço e 

que, por razões técnicas objetivas, não 

puder ser utilizado sem esse serviço 

principal, e se a sua integração não 

constituir uma forma de contornar a 

aplicação das regras que regem os 

serviços de comunicações eletrónicas. A 

título de exemplo, um canal de 

comunicação no caso dos jogos em linha, 

em função das características do meio de 

comunicação do serviço, poderia, em 

princípio, constituir uma exceção. 

todos os tipos de correio eletrónico, 

serviços de mensagens e conversas de 

grupo em linha (chats). Os serviços de 

comunicações interpessoais apenas 

abrangem as comunicações entre um 

número finito, ou seja, não potencialmente 

ilimitado, de pessoas singulares, 

determinado pelo remetente de uma 

comunicação. As comunicações que 

envolvem pessoas coletivas deverão ser 

abrangidas pelo âmbito da definição em 

que as pessoas singulares atuam em nome 

dessas pessoas coletivas ou estão 

envolvidas em pelo menos uma das 

vertentes do processo de comunicação. No 

caso da comunicação interativa, o serviço 

permite que o destinatário da informação 

dê uma resposta. Os serviços que não 

preenchem estes requisitos, tais como a 

radiodifusão linear, o vídeo a pedido, os 

sítios na Internet, as redes sociais, os 

blogues ou o intercâmbio de informações 

entre máquinas, não deverão ser 

considerados serviços de comunicações 

interpessoais. 

Justificação 

Apesar de assegurar a existência de condições de concorrência equitativas entre todos os 

prestadores de serviços, o objetivo da diretiva deve ser também a garantia de normas 

mínimas comuns no que diz respeito à segurança das redes e dos serviços, bem como à 

privacidade dos utilizadores finais. Por conseguinte, é essencial que se incluam todos os tipos 

de serviços de comunicações interpessoais, mesmo se o meio de comunicação interpessoal e 
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interativa for um elemento acessório de outro serviço, e também que se tenham em conta os 

desenvolvimentos futuros e as sinergias entre os serviços. 

 

Alteração  8 

Proposta de diretiva 

Considerando 36 

 

Texto da Comissão Alteração 

(36) É necessário continuar a reforçar a 

independência das autoridades reguladoras 

nacionais, de modo a garantir a 

impermeabilidade dos respetivos 

presidentes e membros a pressões externas, 

prevendo um nível mínimo de 

qualificações para a nomeação e uma 

duração mínima para o seu mandato. Além 

disso, ao limitar a possibilidade de renovar 

o mandato mais do que uma vez e exigir 

um sistema de rotação adequado para a 

administração e a gestão de topo, atenuar-

se-á o risco de desvio da regulamentação, 

garantir-se-á a continuidade e reforçar-se-á 

a independência. 

(36) É necessário continuar a reforçar a 

independência das autoridades reguladoras 

nacionais, de modo a garantir a 

impermeabilidade dos respetivos 

presidentes e membros a pressões externas, 

prevendo um nível mínimo de 

qualificações para a nomeação e uma 

duração mínima para o seu mandato. Além 

disso, ao limitar a possibilidade de renovar 

o mandato mais do que uma vez e exigir 

um sistema de rotação adequado para a 

administração e a gestão de topo, atenuar-

se-á o risco de desvio da regulamentação, 

garantir-se-á a continuidade e reforçar-se-á 

a independência. Para o efeito, os Estados-

Membros devem velar por que as 

autoridades reguladoras nacionais sejam 

juridicamente distintas e funcionalmente 

independentes da indústria e do governo, 

não procurando obter, nem aceitar, 

instruções de qualquer organismo, 

operando de uma forma transparente e 

responsável em conformidade com a lei 

da União e possuindo poderes suficientes. 

Justificação 

Nos termos do artigo 104.º do Regimento, esta alteração é necessária por motivos urgentes 

que se prendem com a lógica interna do texto, bem como com a coerência com outras 

propostas legislativas conexas, em especial a proposta de regulamento relativo ao ORECE 

(COM(2016)0591). 

 

Alteração   9 

Proposta de diretiva 

Considerando 19-A (novo) 
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Texto da Comissão Alteração 

 (91-A) Tendo em vista assegurar uma 

salvaguarda relativa à segurança e à 

integridade das redes e dos serviços, a 

utilização de criptografia de ponta a ponta 

deve ser promovida e, sempre que tal for 

tecnicamente viável, tornada obrigatória, 

em conformidade com os princípios de 

proteção dos dados desde a conceção e de 

privacidade desde a conceção. 

Especificamente, os Estados-Membros 

não devem impor qualquer obrigação aos 

fornecedores de criptografia, aos 

prestadores de serviços de comunicações 

eletrónicas ou a quaisquer outras 

organizações (em qualquer nível da 

cadeia de aprovisionamento) que resultem 

no enfraquecimento da segurança das 

suas redes e serviços, tais como a 

permissão ou facilitação da utilização de 

«funções-alçapão». 

Justificação 

Nos termos do artigo 104.º do Regimento, a presente alteração é necessária por motivos 

imperiosos relacionados com o alinhamento do texto com a posição do Parlamento Europeu, 

designadamente as resoluções de 12 de março de 2014, sobre o programa de vigilância da 

Agência Nacional de Segurança dos EUA (NSA), os organismos de vigilância em diversos 

Estados-Membros e o seu impacto nos direitos fundamentais dos cidadãos da UE e na 

cooperação transatlântica no domínio da justiça e dos assuntos internos, e de 14 de março de 

2016, sobre as implicações dos grandes volumes de dados nos direitos fundamentais: 

privacidade, proteção de dados, não discriminação, segurança e aplicação da lei. 

 

 

 

Alteração   10 

Proposta de diretiva 

Considerando 111 

 

Texto da Comissão Alteração 

(111) Em casos excecionais, em que os 

Estados-Membros decidam limitar a 

liberdade de fornecimento de redes e 

serviços de comunicações eletrónicas com 

base em políticas públicas, de segurança 

(111) Em casos excecionais, em que os 

Estados-Membros decidam limitar a 

liberdade de fornecimento de redes e 

serviços de comunicações eletrónicas com 

base em políticas públicas, de segurança 
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pública ou de saúde pública, os Estados-

Membros deverão explicar as razões para 
tal limitação. 

pública ou de saúde pública, tais limitações 

devem ser devidamente fundamentadas e 

previstas por lei, devem respeitar a 

essência dos direitos e das liberdades 

reconhecidas pela Carta dos Direitos 

Fundamentais e observar o princípio da 

proporcionalidade, conforme disposto no 

artigo 52.º, n.º 1, da Carta. Além disso, 

qualquer legislação nacional que permita 

às autoridades públicas obterem acesso, 

de modo geral, aos conteúdos das 

comunicações eletrónicas, deve ser 

considerada suscetível de comprometer a 

essência do direito fundamental ao 

respeito da vida privada, tal como 

garantido pelo artigo 7.º da Carta e 

atendendo aos acórdãos proferidos pelo 

Tribunal de Justiça no processo C-

362/141-A e nos processos apensos C-

293/12 e C-594/121-B, assim como ao 

despacho do Tribunal de Justiça no 

processo C-557/071-C. 

 _________________ 

 1-AAcórdão do Tribunal de Justiça, de 6 de outubro 

de 2015, Maximillian Schrems/Data Protection 

Commissioner, C-362/14, ECLI:EU:C:2015:650. 

 1-BAcórdão do Tribunal de Justiça de 8 de abril de 

2014, Digital Rights Ireland Ltd contra Minister 

for Communications, Marine and Natural 

Resources e o. e Kärntner Landesregierung e o., 

processos apensos C-293/12 e C-594/12, 

ECLI:EU:C:2014:238. 

 1-CDespacho do Tribunal de Justiça, de 19 de 

Fevereiro de 2009, LSG-Gesellschaft zur 

Wahrnehmung von Leistungsschutzrechten 

GmbH contra Tele2 Telecommunication GmbH, 

C-557/07, ECLI:EU:C:2009:107. 

Justificação 

Para além da referência ao facto de que toda a legislação adotada deve respeitar as 

liberdades e os princípios consagrados na Carta dos Direitos Fundamentais da União 

Europeia, é igualmente referido o processo Max Schrems/Data Protection, os processos 

Tele2 e Digital Rights Ireland, que proporcionam a base legal subjacente à convicção que a 

legislação que permite o acesso das autoridades públicas, numa base geral, ao conteúdo das 

comunicações eletrónicas deve ser considerada comprometedora da essência do direito 

fundamental ao respeito da privacidade. 
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Alteração   11 

Proposta de diretiva 

Considerando 227 

 

Texto da Comissão Alteração 

(227) Considerando os aspetos 

específicos relacionados com a 

comunicação do desaparecimento de 

crianças, os Estados-Membros deverão 

continuar com os seus esforços para 

assegurar que esteja efetivamente 

disponível no seu território um serviço 

eficaz para comunicar o desaparecimento 

de crianças através do número «116000». 

(227) Considerando os aspetos 

específicos relacionados com a 

comunicação do desaparecimento de 

crianças, os Estados-Membros deverão 

continuar com os seus esforços para 

assegurar que esteja efetivamente 

disponível no seu território um serviço 

eficaz e adequado às crianças para 

comunicar o desaparecimento de crianças 

através do número «116000», assim como 

uma linha de apoio para crianças que 

necessitam de cuidados e proteção, com o 

número «116111». 

Justificação 

Ao centrar-se apenas na linha para desaparecimentos de crianças perde-se a referência às 

linhas de apoio às crianças (116111) que são importantes para todas as crianças vulneráveis 

ou em risco, por exemplo, as crianças vítimas de violência, que constituem neste momento um 

grupo alvo maior do que as crianças desaparecidas. 

 

Alteração   12 

Proposta de diretiva 

Considerando 227-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (227-A) Acontece com frequência 

que os cidadãos que viajam noutros 

Estados-Membros tenham de contactar ou 

utilizar uma linha de apoio ou um 

número de emergência operado no seu 

Estado-Membro de residência, o que não 

é possível neste momento. Os cidadãos 

deveriam ter acesso às linhas de apoio e 

aos números de emergência do respetivo 

país de origem, acrescentando o código de 

país, a fim de lidar com problemas 

urgentes ou para intermediar apoio a 

pessoas no Estado-Membro de origem, 
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sempre que os serviços operados no 

Estado-Membro de acolhimento não 

possam proporcionar uma ajuda eficaz 

por motivos geográficos ou linguísticos. 

Justificação 

Acrescentou-se um novo considerando por razões de coerência com a alteração ao artigo 

90.º, n.º 2-A (novo). Durante as deslocações entre vários Estados-Membros, os cidadãos 

precisam de contactar diferentes linhas de apoio e números de emergência nos países de 

origem, a fim de resolver problemas ou tratar de questões urgentes. O facto de ter acesso a 

essas linhas mediante o código de país ajudá-los-ia a procurar apoio ou aconselhamento. 

 

 

Alteração  13 

Proposta de diretiva 

Considerando 254 

 

Texto da Comissão Alteração 

(254) Na linha dos objetivos da Carta dos 

Direitos Fundamentais da União Europeia 

e da Convenção das Nações Unidas sobre 

os Direitos das Pessoas com Deficiência, o 

quadro regulamentar deverá garantir que 

todos os utilizadores, incluindo os 

utilizadores finais deficientes, os idosos e 

os utilizadores com necessidades especiais, 

tenham acesso fácil a serviços de alta 

qualidade a preços acessíveis. A 

Declaração 22 anexada ao Ato Final do 

Tratado de Amesterdão dispõe que, ao 

instituírem medidas de aplicação do 

artigo 114.º do TFUE, as instituições da 

União deverão ter em conta as 

necessidades das pessoas com deficiência. 

(254) Na linha dos objetivos da Carta dos 

Direitos Fundamentais da União Europeia 

e da Convenção das Nações Unidas sobre 

os Direitos das Pessoas com Deficiência, o 

quadro regulamentar deverá garantir que 

todos os utilizadores, incluindo os 

utilizadores finais deficientes, os idosos e 

os utilizadores com necessidades especiais, 

tenham acesso fácil a serviços de alta 

qualidade a preços acessíveis 

independentemente do seu local de 

residência na União. A Declaração 22 

anexada ao Ato Final do Tratado de 

Amesterdão dispõe que, ao instituírem 

medidas de aplicação do artigo 114.º do 

TFUE, as instituições da União deverão ter 

em conta as necessidades das pessoas com 

deficiência. 

Justificação 

Nos termos do artigo 104.º do Regimento, esta alteração é necessária por motivos urgentes 

que se prendem com a lógica interna do texto, bem como com a coerência com outras 

propostas legislativas conexas, em especial o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados 

e a proposta de regulamento relativo à privacidade e às comunicações eletrónicas. 
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Alteração  14 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – n.º 2 – parágrafo 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

A presente diretiva destina-se, por um lado, 

a instaurar um mercado interno dos 

serviços e redes de comunicações 

eletrónicas que conduza a uma implantação 

e aceitação das redes de capacidade muito 

alta, uma concorrência sustentável e a uma 

interoperabilidade dos serviços de 

comunicações eletrónicas, e beneficie os 

utilizadores finais. 

A presente diretiva destina-se, por um lado, 

a instaurar um mercado interno dos 

serviços e redes de comunicações 

eletrónicas que conduza a uma implantação 

e aceitação das redes seguras de 

capacidade muito alta, uma concorrência 

sustentável e a uma interoperabilidade dos 

serviços de comunicações eletrónicas, e 

beneficie os utilizadores finais e a 

acessibilidade. 

Justificação 

Nos termos do artigo 104.º do Regimento, esta alteração é necessária por motivos urgentes 

que se prendem com a lógica interna do texto, bem como com a coerência com outras 

propostas legislativas conexas, em especial o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados 

e a proposta de regulamento relativo à privacidade e às comunicações eletrónicas. 

 

Alteração  15 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – n.º 3 – travessão 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

- as medidas tomadas a nível da 

União ou nacional, no respeito do direito 

da União, com vista a prosseguir objetivos 

de interesse geral, em especial relacionados 

com a regulamentação de conteúdos e a 

política audiovisual. 

- as medidas tomadas a nível da 

União ou nacional, no respeito do direito 

da União, com vista a prosseguir objetivos 

de interesse geral, em especial relacionados 

com a proteção de dados privados e a 

privacidade, a regulamentação de 

conteúdos e a política audiovisual. 

Justificação 

Nos termos do artigo 104.º do Regimento, esta alteração é necessária por motivos urgentes 

que se prendem com a lógica interna do texto, bem como com a coerência com outras 

propostas legislativas conexas, em especial o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados 

e a proposta de regulamento relativo à privacidade e às comunicações eletrónicas. 
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Alteração  16 

Proposta de diretiva 

Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 5 

 

Texto da Comissão Alteração 

(5) «Serviço de comunicações 

interpessoais», o serviço oferecido, em 

geral mediante remuneração, que permite o 

intercâmbio interpessoal direto e interativo 

de informações através de redes de 

comunicações eletrónicas entre um número 

finito de pessoas, através do qual as 

pessoas que participam ou dão início à 

comunicação determinam o(s) seu(s) 

destinatário(s); não inclui serviços de 

comunicação interpessoal e de 

comunicação interativa que funcionam de 

modo acessório e que estejam 

intrinsecamente ligados a outro serviço; 

(5) «Serviço de comunicações 

interpessoais», o serviço oferecido, em 

geral mediante remuneração, que permite o 

intercâmbio interpessoal direto e interativo 

de informações através de redes de 

comunicações eletrónicas entre um número 

finito de pessoas, através do qual as 

pessoas que participam ou dão início à 

comunicação determinam o(s) seu(s) 

destinatário(s); 

Justificação 

Apesar de assegurar a existência de condições de concorrência equitativas entre todos os 

prestadores de serviços, o objetivo da diretiva deve ser também a garantia de normas 

mínimas comuns no que diz respeito à segurança das redes e dos serviços, bem como à 

privacidade dos utilizadores finais. Por conseguinte, é essencial que se incluam todos os tipos 

de serviços de comunicações interpessoais, mesmo se o meio de comunicação interpessoal e 

interativa for um elemento acessório de outro serviço, e também que se tenham em conta os 

desenvolvimentos futuros e as sinergias entre os serviços. 

 

Alteração  17 

Proposta de diretiva 

Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 22 

 

Texto da Comissão Alteração 

(22) «Segurança» das redes e dos 

serviços, a capacidade de as redes e 

serviços de comunicações eletrónicas 

resistirem, com um dado nível de 

confiança, a ações que comprometam a 

disponibilidade, a autenticidade, a 

integridade ou a confidencialidade dos 

dados armazenados, transmitidos ou 

tratados, ou dos serviços conexos 

(22) «Segurança» das redes e dos 

serviços, a capacidade técnica e estrutural 

de as redes e serviços de comunicações 

eletrónicas resistirem, com um dado nível 

de confiança, a ações que comprometam a 

disponibilidade, a autenticidade, a 

integridade ou a confidencialidade dos 

dados armazenados, transmitidos ou 

tratados, ou dos serviços conexos 
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oferecidos por essas redes ou serviços, ou 

acessíveis através deles; 

oferecidos por essas redes ou serviços, ou 

acessíveis através deles; 

Justificação 

Nos termos do artigo 104.º do Regimento, esta alteração é necessária uma vez que está 

inextricavelmente relacionada com outras alterações apresentadas, nomeadamente a 

alteração 22 ao artigo 40.º. 

 

Alteração  18 

Proposta de diretiva 

Artigo 3 – n.º 1 – parágrafo 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

As autoridades reguladoras nacionais e 

outras autoridades competentes poderão 

contribuir, no âmbito das suas 

competências, para assegurar a 

implementação de políticas destinadas a 

promover a diversidade cultural e 

linguística, bem como o pluralismo dos 

meios de comunicação social. 

As autoridades reguladoras nacionais e 

outras autoridades competentes poderão 

contribuir, no âmbito das suas 

competências, para assegurar a 

implementação de políticas destinadas a 

proteger os dados pessoais e a 

privacidade, a promover a diversidade 

cultural e linguística, bem como o 

pluralismo dos meios de comunicação 

social. 

Justificação 

Nos termos do artigo 104.º do Regimento, esta alteração é necessária por motivos urgentes 

que se prendem com a lógica interna do texto, bem como com a coerência com outras 

propostas legislativas conexas, em especial o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados 

e a proposta de regulamento relativo à privacidade e às comunicações eletrónicas. 

 

Alteração  19 

Proposta de diretiva 

Artigo 4 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. Os Estados-Membros cooperam 

entre si e com a Comissão no planeamento 

estratégico, na coordenação e na 

harmonização da utilização do espetro de 

radiofrequências na União. Para o efeito 

têm em conta, nomeadamente, os aspetos 

1. Os Estados-Membros cooperam 

entre si e com a Comissão no planeamento 

estratégico, na coordenação e na 

harmonização da utilização do espetro de 

radiofrequências na União. Para o efeito 

têm em conta, nomeadamente, os aspetos 
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económicos, de segurança, de saúde, de 

interesse público, de segurança pública e 

de defesa, de liberdade de expressão, 

culturais, científicos, sociais e técnicos das 

políticas da UE, bem como os diversos 

interesses das comunidades de utilizadores 

do espetro de radiofrequências, com o 

objetivo de otimizar a utilização do espetro 

de radiofrequências e evitar interferências 

nocivas. 

económicos, de segurança, de saúde, de 

interesse público, de segurança pública e 

de defesa, de proteção de dados e de 

privacidade, de liberdade de expressão, 

culturais, científicos, sociais e técnicos das 

políticas da UE, bem como os diversos 

interesses das comunidades de utilizadores 

do espetro de radiofrequências, com o 

objetivo de otimizar a utilização do espetro 

de radiofrequências e evitar interferências 

nocivas. 

Justificação 

Nos termos do artigo 104.º do Regimento, esta alteração é necessária por motivos urgentes 

que se prendem com a lógica interna do texto, bem como com a coerência com outras 

propostas legislativas conexas, em especial o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados 

e a proposta de regulamento relativo à privacidade e às comunicações eletrónicas. 

 

Alteração  20 

Proposta de diretiva 

Artigo 7 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. O presidente da autoridade 

reguladora nacional ou, se aplicável, os 

membros do órgão colegial que exercem 

essas funções no seio da autoridade 

reguladora nacional, ou os seus substitutos, 

são nomeados por um período mínimo de 

quatro anos, de entre personalidades de 

reconhecida competência e experiência 

profissionais, com base no mérito, 

competências, conhecimento e experiência 

e na sequência de um processo de seleção 

aberto. Não devem ser autorizados a 

exercer mais de dois mandatos, 

consecutivos ou não. Os Estados-Membros 

devem assegurar a continuidade do 

processo de tomada de decisões, através de 

um sistema de rotação apropriado para os 

membros do órgão colegial ou dos quadros 

superiores, como a nomeação dos 

primeiros membros do órgão colegial para 

períodos diferentes, para que os respetivos 

mandatos, bem como o dos seus 

1. O presidente da autoridade 

reguladora nacional ou, se aplicável, os 

membros do órgão colegial que exercem 

essas funções no seio da autoridade 

reguladora nacional, ou os seus substitutos, 

são nomeados por um período mínimo de 

quatro anos, de entre personalidades de 

reconhecida competência e experiência 

profissionais, com base no mérito, 

competências, conhecimento e experiência 

e na sequência de um processo de seleção 

aberto e transparente. Não devem ser 

autorizados a exercer mais de dois 

mandatos, consecutivos ou não. Os 

Estados-Membros devem assegurar a 

continuidade do processo de tomada de 

decisões, através de um sistema de rotação 

apropriado para os membros do órgão 

colegial ou dos quadros superiores, como a 

nomeação dos primeiros membros do 

órgão colegial para períodos diferentes, 

para que os respetivos mandatos, bem 
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sucessores, não terminem no mesmo 

momento. 

como o dos seus sucessores, não terminem 

no mesmo momento. 

Justificação 

Nos termos do artigo 104.º do Regimento, esta alteração é necessária por motivos urgentes 

que se prendem com a lógica interna do texto, bem como com a coerência com outras 

propostas legislativas conexas, em especial a proposta de regulamento relativo ao ORECE. 

 

Alteração  21 

Proposta de diretiva 

Artigo 8 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. Sem prejuízo do disposto no 

artigo 10.º , as autoridades reguladoras 

nacionais devem agir com independência e 

de modo objetivo e não procurar obter nem 

aceitar instruções de qualquer outro 

organismo relativamente ao desempenho 

quotidiano das funções que lhes estão 

atribuídas por força do direito nacional que 

transpõe o direito da União . Tal não 

impede que sejam sujeitas a supervisão nos 

termos das disposições constitucionais 

nacionais. Apenas os organismos de 

recurso estabelecidos nos termos do artigo 

31.º são competentes para suspender ou 

anular as decisões das autoridades 

reguladoras nacionais. 

1. Sem prejuízo do disposto no artigo 

10.º, as autoridades reguladoras nacionais 

devem agir com independência e de modo 

objetivo, ser juridicamente distintas e 

funcionalmente independentes do 

governo, operar de forma transparente e 

responsável nos termos da legislação da 

União e da legislação nacional, possuir 

poderes suficientes e não procurar obter 

nem aceitar instruções de qualquer outro 

organismo relativamente ao desempenho 

quotidiano das funções que lhes estão 

atribuídas por força do direito nacional que 

transpõe o direito da União. Tal não 

impede que sejam sujeitas a supervisão nos 

termos das disposições constitucionais 

nacionais. Apenas os organismos de 

recurso estabelecidos nos termos do artigo 

31.º são competentes para suspender ou 

anular as decisões das autoridades 

reguladoras nacionais. 

Justificação 

Nos termos do artigo 104.º do Regimento, esta alteração é necessária por motivos urgentes 

que se prendem com a lógica interna do texto, bem como com a coerência com outras 

propostas legislativas conexas, em especial o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados, 

a proposta de regulamento relativo à privacidade e às comunicações eletrónicas e a proposta 

de regulamento relativo ao ORECE. Também está relacionada com a alteração 19, dado que 

procura assegurar a independência das instâncias de controlo. 

 



 

PE601.042v02-00 22/35 AD\1127738PT.docx 

PT 

Alteração  22 

Proposta de diretiva 

Artigo 11 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. As autoridades reguladoras 

nacionais, outras autoridades competentes 

previstas nesta diretiva, e as autoridades 

nacionais reguladoras da concorrência 

procedem à prestação recíproca das 

informações necessárias à aplicação das 

disposições da presente diretiva. 

Relativamente às informações que são 

objeto de intercâmbio, a autoridade de 

receção assegurará o mesmo nível de 

confidencialidade que a autoridade de 

origem. 

1. As autoridades reguladoras 

nacionais, outras autoridades competentes 

previstas nesta diretiva, e as autoridades 

nacionais reguladoras da concorrência 

procedem à prestação recíproca das 

informações necessárias à aplicação das 

disposições da presente diretiva. 

Relativamente às informações que são 

objeto de intercâmbio, aplicam-se as 

regras de proteção de dados da União e a 

autoridade de receção assegurará o mesmo 

nível de confidencialidade que a autoridade 

de origem. 

Justificação 

Nos termos do artigo 104.º do Regimento, esta alteração é necessária por motivos urgentes 

que se prendem com a lógica interna do texto, bem como com a coerência com outras 

propostas legislativas conexas, em especial o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados 

e a proposta de regulamento relativo à privacidade e às comunicações eletrónicas. 

 

Alteração  23 

Proposta de diretiva 

Artigo 12 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. Os Estados-Membros garantem a 

liberdade de oferecer serviços e redes de 

comunicações eletrónicas, sob reserva das 

condições fixadas na presente diretiva. 

Para o efeito, os Estados-Membros não 

impedem que uma empresa ofereça 

serviços ou redes de comunicações 

eletrónicas, exceto pelos motivos 

constantes do n.º 1 do artigo 52.º, n.º 1 do 

Tratado. Qualquer limitação à liberdade de 

oferecer serviços e redes de comunicações 

eletrónicas deve ser devidamente 

fundamentada e notificada à Comissão. 

1. Os Estados-Membros garantem a 

liberdade de oferecer serviços e redes de 

comunicações eletrónicas, sob reserva das 

condições fixadas na presente diretiva. 

Para o efeito, os Estados-Membros não 

impedem que uma empresa ofereça 

serviços ou redes de comunicações 

eletrónicas, exceto pelos motivos 

constantes do n.º 1 do artigo 52.º, n.º 1 do 

Tratado. Qualquer limitação à liberdade de 

oferecer serviços e redes de comunicações 

eletrónicas deve ser devidamente 

fundamentada, ser prevista por lei, 
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respeitar a essência dos direitos e das 

liberdades reconhecidos pela Carta dos 

Direitos Fundamentais e observar o 

princípio da proporcionalidade, em 

conformidade com o artigo 52.º, n.º 1, da 

Carta, e ser notificada à Comissão. 

Justificação 

De acordo com a Carta dos Direitos Fundamentais e a jurisprudência pertinente do Tribunal 

de Justiça da União Europeia, qualquer restrição ao exercício dos direitos e liberdades 

reconhecidos pela Carta deve ser prevista por lei e respeitar a essência desses direitos e 

dessas liberdades. Na observância do princípio da proporcionalidade, essas restrições só 

podem ser introduzidas se forem necessárias e corresponderem efetivamente a objetivos de 

interesse geral reconhecidos pela União, ou à necessidade de proteção dos direitos e 

liberdades de terceiros. 

 

Alteração  24 

Proposta de diretiva 

Artigo 20 – n.º 3-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 3-A. Caso as informações contenham 

dados pessoais, a Comissão, o ORECE e 

as devidas autoridades asseguram o 

cumprimento das regras de proteção de 

dados durante o tratamento dos dados. 

Justificação 

Nos termos do artigo 104.º do Regimento, esta alteração é necessária por motivos urgentes 

que se prendem com a lógica interna do texto, bem como com a coerência com outras 

propostas legislativas conexas, em especial o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados 

e a proposta de regulamento relativo à privacidade e às comunicações eletrónicas. A 

proposta de reformulação implica o tratamento de dados em várias instâncias, não havendo 

qualquer disposição que preveja o cumprimento da legislação de proteção de dados da 

União. 

 

 

Alteração   25 

Proposta de diretiva 

Artigo 39 – n.º 2 – parágrafo 1 
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Texto da Comissão Alteração 

Os Estados-Membros devem encorajar a 

utilização das normas e/ou especificações 

referidas no n.º 1 para a oferta de serviços, 

de interfaces técnicas e/ou de funções de 

rede, na medida do estritamente necessário 

para assegurar a interoperabilidade dos 

serviços e aumentar a liberdade de escolha 

dos utilizadores. 

Os Estados-Membros devem encorajar a 

utilização das normas e/ou especificações 

referidas no n.º 1 para a oferta de serviços, 

de interfaces técnicas e/ou de funções de 

rede, na medida do estritamente necessário 

para assegurar a interoperabilidade e 

interconexão dos serviços, com vista a 

aumentar a liberdade de escolha dos 

utilizadores e facilitar a mudança. 

Justificação 

O relator-sombra considera a presente alteração necessária, uma vez que reforçará a 

liberdade de escolha dos cidadãos e contribuirá para a Estratégia para o Mercado Único 

Digital na UE. 

 

Alteração   26 

Proposta de diretiva 

Artigo 40 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. Os Estados-Membros devem 

assegurar que as empresas que oferecem 

redes de comunicações públicas ou 

serviços de comunicações eletrónicas 

acessíveis ao público tomem medidas 

técnicas e organizacionais apropriadas para 

gerir adequadamente os riscos para a 

segurança das redes e serviços. Tendo em 

conta o estado da técnica, essas medidas 

devem assegurar um nível de segurança 

adequado ao risco existente. Em particular, 

devem ser tomadas medidas para impedir e 

minimizar o impacto dos incidentes de 

segurança nos utilizadores e nas outras 

redes e serviços. 

1. Os Estados-Membros devem 

assegurar que as empresas que oferecem 

redes de comunicações públicas ou 

serviços de comunicações eletrónicas 

acessíveis ao público tomem medidas 

técnicas e organizacionais apropriadas para 

gerir adequadamente os riscos para a 

segurança das redes e serviços. Tendo em 

conta o estado da técnica, essas medidas 

devem assegurar um nível de segurança 

adequado ao risco existente. Em particular, 

devem ser tomadas medidas para 

assegurar que o conteúdo das 

comunicações eletrónicas seja, se tal for 

tecnicamente exequível, encriptado de 

ponta a ponta por definição, a fim de 

impedir e minimizar o impacto dos 

incidentes de segurança nos utilizadores e 

nas outras redes e serviços. 

Justificação 

Nos termos do artigo 104.º do Regimento, a presente alteração é necessária por motivos 
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imperiosos relacionados com o alinhamento do texto com a posição do Parlamento Europeu, 

designadamente as resoluções de 12 de março de 2014, sobre o programa de vigilância da 

Agência Nacional de Segurança dos EUA (NSA), os organismos de vigilância em diversos 

Estados-Membros e o seu impacto nos direitos fundamentais dos cidadãos da UE e na 

cooperação transatlântica no domínio da justiça e dos assuntos internos, e de 14 de março de 

2016, sobre as implicações dos grandes volumes de dados nos direitos fundamentais: 

privacidade, proteção de dados, não discriminação, segurança e aplicação da lei. 

 

Alteração   27 

Proposta de diretiva 

Artigo 40 – n.º 1-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 1-A. Os Estados-Membros não devem 

impor obrigações aos fornecedores de 

redes de comunicações públicas ou de 

serviços de comunicações eletrónicas 

acessíveis ao público que resultem num 

enfraquecimento da segurança das suas 

redes ou dos seus serviços. 

 Se os Estados-Membros impuserem 

requisitos de segurança adicionais aos 

fornecedores de redes de comunicações 

públicas ou serviços de comunicações 

eletrónicas acessíveis ao público em mais 

do que um Estado-Membro, devem 

notificar essas medidas à Comissão e à 

ENISA. A ENISA deve prestar assistência 

aos Estados-Membros na coordenação 

das medidas tomadas, a fim de evitar 

duplicações ou requisitos divergentes, 

suscetíveis de criar riscos de segurança e 

obstáculos ao mercado interno. 

Justificação 

Nos termos do artigo 104.º do Regimento, a presente alteração é necessária por motivos 

imperiosos relacionados com o alinhamento do texto com a posição do Parlamento Europeu, 

designadamente as resoluções de 12 de março de 2014, sobre o programa de vigilância da 

Agência Nacional de Segurança dos EUA (NSA), os organismos de vigilância em diversos 

Estados-Membros e o seu impacto nos direitos fundamentais dos cidadãos da UE e na 

cooperação transatlântica no domínio da justiça e dos assuntos internos, e de 14 de março de 

2016, sobre as implicações dos grandes volumes de dados nos direitos fundamentais: 

privacidade, proteção de dados, não discriminação, segurança e aplicação da lei. 
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Alteração   28 

Proposta de diretiva 

Artigo 40 – n.º 3 – parágrafo 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

Os Estados-Membros devem assegurar que 

as empresas que oferecem redes de 

comunicações públicas ou serviços de 

comunicações eletrónicas acessíveis ao 

público notifiquem sem demora 

injustificada a autoridade competente de 

qualquer violação da segurança que tenha 

tido um impacto significativo no 

funcionamento das redes ou serviços. 

Os Estados-Membros devem assegurar que 

as empresas que oferecem redes de 

comunicações públicas ou serviços de 

comunicações eletrónicas acessíveis ao 

público notifiquem sem demora 

injustificada a autoridade competente de 

qualquer incidente de segurança ou perda 

da integridade que tenha tido um impacto 

significativo no funcionamento das redes 

ou serviços. 

Justificação 

Nos termos do artigo 104.º do Regimento, esta alteração é necessária uma vez que está 

inextricavelmente relacionada com outras alterações apresentadas ao artigo 40.º. A primeira 

parte é necessária por razões de coerência com a alteração ao parágrafo 3. 

 

Alteração   29 

Proposta de diretiva 

Artigo 40 – n.º 3 – parágrafo 2 – alínea a) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(a) O número de utilizadores afetados 

pela violação; 

(a) O número de utilizadores afetados 

pelo incidente; 

 

Alteração   30 

Proposta de diretiva 

Artigo 40 – n.º 3 – parágrafo 2 – alínea b) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(b) A duração da violação; (b) A duração do incidente; 

 

Alteração   31 

Proposta de diretiva 
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Artigo 40 – n.º 3 – parágrafo 2 – alínea c) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(c) A distribuição geográfica da zona 

afetada pela violação; 

(c) A distribuição geográfica da zona 

afetada pelo incidente; 

 

Alteração   32 

Proposta de diretiva 

Artigo 40 – n.º 3 – parágrafo 2 – alínea d) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(d) A medida em que o funcionamento 

do serviço é perturbado; 

(d) A medida em que o funcionamento 

da rede ou do serviço é afetado; 

 

Alteração   33 

Proposta de diretiva 

Artigo 40 – n.º 3 – parágrafo 3 

 

Texto da Comissão Alteração 

Sempre que adequado, a autoridade 

competente em questão deve informar as 

autoridades competentes dos outros 

Estados-Membros e a Agência Europeia 

para a Segurança das Redes e da 

Informação (ENISA). A autoridade 

competente em questão pode informar o 

público ou exigir que as empresas o façam, 

sempre que determine que a revelação da 

violação é do interesse público. 

Sempre que adequado, a autoridade 

competente em questão deve informar as 

autoridades competentes dos outros 

Estados-Membros e a Agência Europeia 

para a Segurança das Redes e da 

Informação (ENISA). A autoridade 

competente em questão pode informar o 

público ou exigir que os fornecedores o 

façam, sempre que determine que a 

revelação do incidente é do interesse 

público. 

Justificação 

A primeira parte da presente alteração é necessária por motivos imperiosos relacionados 

com o alinhamento do texto com a posição do Parlamento Europeu, designadamente as 

resoluções de 12 de março de 2014, sobre o programa de vigilância da Agência Nacional de 

Segurança dos EUA (NSA), os organismos de vigilância em diversos Estados-Membros e o 

seu impacto nos direitos fundamentais dos cidadãos da UE e na cooperação transatlântica no 

domínio da justiça e dos assuntos internos, e de 14 de março de 2016, sobre as implicações 

dos grandes volumes de dados nos direitos fundamentais: privacidade, proteção de dados, 

não discriminação, segurança e aplicação da lei. A segunda parte da alteração é necessária 

uma vez que está inextricavelmente relacionada com outras alterações apresentadas ao 
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artigo 40.º. 

 

Alteração  34 

Proposta de diretiva 

Artigo 40 – n.º 5-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 5-A. Até... [inserir data], com vista a 

contribuir para uma aplicação coerente 

das medidas em matéria de segurança das 

redes e dos serviços, o ORECE, após 

consultar as partes interessadas e em 

estreita cooperação com a Comissão e 

outras agências da UE, deve fornecer 

diretrizes no sentido de estabelecer 

critérios mínimos e abordagens comuns 

para a segurança das redes e dos serviços 

e incentivar a utilização de criptografia de 

ponta a ponta. 

Justificação 

Nos termos do artigo 104.º do Regimento, esta alteração é necessária por motivos urgentes 

que se prendem com a lógica interna do texto, bem como com a coerência com outras 

propostas legislativas conexas, em especial a proposta de regulamento relativo ao ORECE. A 

alteração reforça a segurança das redes e dos serviços de informação. 

 

Alteração   35 

Proposta de diretiva 

Artigo 41 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. Os Estados-Membros devem 

assegurar que, tendo em vista a aplicação 

do artigo 40.º, as autoridades competentes 

tenham poderes para emitir instruções 

vinculativas, incluindo a respeito das 

medidas necessárias para pôr fim a uma 

violação e de prazos de execução, 

destinadas Às empresas que oferecem 

redes de comunicações públicas ou 

serviços de comunicações eletrónicas 

acessíveis ao público. 

1. Os Estados-Membros devem 

assegurar que, tendo em vista a aplicação 

do artigo 40.º, as autoridades competentes 

tenham poderes para emitir instruções 

vinculativas, incluindo a respeito das 

medidas necessárias para prevenir ou pôr 

fim a um incidente e de prazos de 

execução, destinadas às empresas que 

oferecem redes de comunicações públicas 

ou serviços de comunicações eletrónicas 

acessíveis ao público. 
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Alteração   36 

Proposta de diretiva 

Artigo 90 – título 

 

Texto da Comissão Alteração 

Número de emergência para crianças 

desaparecidas 

Número de emergência para crianças 

desaparecidas e linhas de apoio às 

crianças 

 

Alteração   37 

Proposta de diretiva 

Artigo 90 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. Os Estados-Membros devem 

garantir o acesso dos cidadãos a um serviço 

que opere um número de emergência para 

comunicar casos de crianças 

desaparecidas. A linha de emergência será 

acessível através do número «116000». 

1. Os Estados-Membros devem 

garantir o acesso dos cidadãos a um serviço 

que opere um número de emergência para 

crianças desaparecidas. A linha de 

emergência será adequada às crianças e 

acessível através do número «116000». 

 

Alteração   38 

Proposta de diretiva 

Artigo 90 – n.º 1-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 1-A. Os Estados-Membros devem 

assegurar o acesso das crianças a serviços 

que operem uma linha de apoio adaptada 

à sua idade. A linha de apoio deve ser 

acessível através do número «116111». 

Justificação 

As linhas de apoio são serviços essenciais e desempenham também uma função de 

aconselhamento. As crianças podem sentir-se mais protegidas ao ligarem para a linha de 

apoio 116111 do que ao contactarem pessoas em serviços que não conhecem ou em que não 

confiam. Se uma criança (ou outra pessoa) ligar para a linha de apoio à criança indicando 

que uma criança se encontra em risco, há casos em que tal deve ser comunicado às 
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autoridades de proteção da criança ou à polícia. As linhas de apoio ajudam centenas de 

milhares de crianças com problemas ou necessidades. 

 

Alteração   39 

Proposta de diretiva 

Artigo 90 – n.º 1-B (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 1-B. Os Estados-Membros devem 

garantir que os cidadãos sejam 

informados sobre a existência e a 

utilização dos serviços prestados através 

dos números 116000 e 116111 e que 

possam aceder plenamente a esses 

serviços. 

Justificação 

O serviço de contacto de emergência para crianças desaparecidas foi estabelecido pela 

Decisão da Comissão 2007/116/EC e é disponível em toda a Europa através do mesmo 

número, 116000. Atualmente, apenas 13 % da população da UE conhece o serviço 116, de 

acordo com um Eurobarómetro. A UE depara-se com o mesmo problema no que se refere ao 

número 116111, que foi criado através da Diretiva 2009/136/EC (a diretiva relativa ao 

serviço universal). Ao assegurar-se que os cidadãos sejam informados sobre a existência e a 

disponibilidade desses serviços, contribui-se para a aplicação da lei. 

 

Alteração   40 

Proposta de diretiva 

Artigo 90 – n.º 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. Os Estados-Membros devem 

garantir que os utilizadores finais com 

deficiência possam aceder ao máximo aos 

serviços prestados através do número 

«116000». Para facilitar o acesso dos 

utilizadores finais com deficiência a estes 

serviços quando viajam noutros Estados-

Membros, as medidas aprovadas têm por 

base a conformidade com as normas ou 

especificações aplicáveis publicadas nos 

termos do artigo 39.º. 

2. Os Estados-Membros devem 

garantir que as crianças e os utilizadores 

finais com deficiência sejam informados 

sobre a existência e a utilização dos 
serviços prestados através dos números 

116000 e 116111 e que possam aceder ao 

máximo a esses serviços. Para facilitar o 

acesso alargado dos utilizadores finais a 

estes serviços, também quando viajam 

noutros Estados-Membros, as medidas 

aprovadas têm por base a conformidade 

com as normas ou especificações 
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aplicáveis publicadas nos termos do artigo 

39.º. 

 

Alteração   41 

Proposta de diretiva 

Artigo 90 – n.º 2-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 2-A. Os Estados-Membros devem 

garantir o acesso dos cidadãos a números 

de emergência e a linhas de apoio 

operados nos seus Estados-Membros de 

origem ao acrescentarem o código de país, 

quando viajam noutros 

Estados-Membros. 

Justificação 

Durante as deslocações entre vários Estados-Membros, os cidadãos precisam de contactar 

diferentes linhas de apoio e números de emergência nos países de origem, a fim de resolver 

problemas ou tratar de questões urgentes. O facto de ter acesso a essas linhas mediante o 

código de país ajudá-los-ia a procurar apoio ou aconselhamento. 

 

Alteração  42 

Proposta de diretiva 

Artigo 92 – parágrafo 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

Os fornecedores de redes ou serviços de 

comunicações eletrónicas não devem 

aplicar quaisquer requisitos ou condições 

de acesso ou utilização discriminatórios 

aos utilizadores finais com base na sua 

nacionalidade ou local de residência, salvo 

se tais diferenças forem objetivamente 

justificadas. 

Os fornecedores de redes ou serviços de 

comunicações eletrónicas não devem 

aplicar quaisquer requisitos ou condições 

de acesso ou utilização discriminatórios 

aos utilizadores finais com base na sua 

nacionalidade ou local de residência, salvo 

se tais diferenças forem objetivamente 

justificadas e conformes ao âmbito de 

aplicação e à interpretação dos direitos 

fundamentais nos termos do artigo 52.º da 

Carta dos Direitos Fundamentais. 

Justificação 

De acordo com a Carta dos Direitos Fundamentais e a jurisprudência pertinente do Tribunal 
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de Justiça da União Europeia, qualquer restrição ao exercício dos direitos e liberdades 

reconhecidos pela Carta deve ser prevista por lei e respeitar a essência desses direitos e 

dessas liberdades. Na observância do princípio da proporcionalidade, essas restrições só 

podem ser introduzidas se forem necessárias e corresponderem efetivamente a objetivos de 

interesse geral reconhecidos pela União, ou à necessidade de proteção dos direitos e 

liberdades de terceiros. 

 

Alteração  43 

Proposta de diretiva 

Artigo 93 – n.º 2-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 2-A. Até ... [inserir data], com vista a 

contribuir para uma aplicação coerente 

da salvaguarda dos direitos fundamentais, 

o ORECE, após consultar as partes 

interessadas e em estreita cooperação com 

a Comissão e com a Agência dos Direitos 

Fundamentais da União Europeia (FRA), 

deve fornecer diretrizes no sentido de 

estabelecer abordagens comuns para 

assegurar que as medidas tomadas a nível 

nacional relativas ao acesso dos 

utilizadores finais aos serviços e 

aplicações por meio de redes de 

comunicações eletrónicas, ou o uso 

destas, respeitem os direitos e as 

liberdades fundamentais garantidos pela 

Carta e pelos princípios gerais do direito 

da União. 

Justificação 

Nos termos do artigo 104.º do Regimento, esta alteração é necessária por motivos urgentes 

que se prendem com a lógica interna do texto, bem como com a coerência com outras 

propostas legislativas conexas, em especial a proposta de regulamento relativo ao ORECE. 

 

Alteração  44 

Proposta de diretiva 

Artigo 114 – n.º 3-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 3-A. Até... [5 anos após a data de 
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aplicação a que se refere o segundo 

parágrafo do artigo 115.º, n.º 1] e, 

posteriormente, de cinco em cinco anos, a 

Comissão procede à revisão da aplicação 

da salvaguarda dos direitos fundamentais 

referidos no artigo 93.º. 
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