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Alteração 23
Reino Paasilinna

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

6-A. O desenvolvimento de uma sociedade 
da informação ubíqua e eficaz exige uma 
oferta universal dos serviços de banda 
larga e sem fios, o que requer maior apoio 
a nível dos Estados-Membros e da 
Comunidade. A Comissão deve, por 
conseguinte, no contexto da sua próxima 
redefinição do serviço universal, propor a 
inclusão da Internet de banda larga no 
âmbito dos serviços universais.

Or. en

Justificação

O desenvolvimento de uma sociedade da informação ubíqua e eficaz exige uma oferta 
universal de serviços de banda larga e sem fios.

Alteração 24
Renato Brunetta, Gabriele Albertini

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) Os fornecedores de serviços de 
comunicações electrónicas devem informar 
adequadamente os seus clientes da inclusão 
ou não-inclusão do acesso aos serviços de 
emergência e fornecer-lhes informações 
claras e transparentes no contrato inicial e, 
em seguida, periodicamente, 
nomeadamente nas informações incluídas 
nas facturas. Os clientes devem igualmente 
ser bem informados das medidas que o 

(12) Os fornecedores de serviços de 
comunicações electrónicas devem informar 
adequadamente os seus clientes da inclusão 
ou não-inclusão do acesso aos serviços de 
emergência e fornecer-lhes informações 
claras e transparentes no contrato inicial e, 
em seguida, periodicamente, 
nomeadamente nas informações incluídas 
nas facturas. De igual modo, se num 
determinado Estado-Membro não for 
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fornecedor do serviço de comunicações 
electrónicas possa vir a tomar para fazer 
face a ameaças à segurança ou responder a 
um incidente de segurança ou integridade, 
dado que tais medidas podem ter 
incidência directa ou indirecta nos dados 
ou na privacidade dos clientes ou ainda 
noutros aspectos do serviço fornecido.

adoptado um sistema de rejeição (opt-
out), os clientes devem, a fim de garantir 
a existência de serviços de listas 
completos, ser, no mínimo, devidamente 
informados dos seus direitos a serem 
incluídos nas bases de dados de listas de 
assinantes e a disporem de uma 
possibilidade efectiva de exercer esse 
direito, quer no início quer durante a 
relação contratual. Consequentemente, os 
clientes devem ser expressamente 
convidados, no momento da requisição do 
serviço, e, a partir daí, periodicamente, a 
informarem se e como desejam que as 
informações pertinentes sejam incluídas 
nas bases de dados de listas de assinantes. 
Uma vez que existem mecanismos que 
permitem incluir informações nas bases
de dados de listas de assinantes, sem que 
essa informação seja divulgada aos 
utilizadores dos serviços de listas, 
facilitando assim a elaboração de serviços 
de listas mais completos sem comprometer 
a privacidade, os operadores de acesso 
devem igualmente oferecer aos clientes 
esta opção. Os clientes devem igualmente 
ser bem informados das medidas que o 
fornecedor do serviço de comunicações 
electrónicas possa vir a tomar para fazer 
face a ameaças à segurança ou responder a 
um incidente de segurança ou integridade, 
dado que tais medidas podem ter 
incidência directa ou indirecta nos dados 
ou na privacidade dos clientes ou ainda 
noutros aspectos do serviço fornecido.

Or. en

Justificação

Os serviços de informações de listas constituem um serviço crucial para os utilizadores com 
deficiência ou idosos, bem como para os utilizadores em geral (conforme reconhecido na 
Directiva "Serviço Universal"). É necessário pôr em prática mecanismos que garantam o 
exercício do direito dos utilizadores finais a serem, desta forma, incluídos nas bases de dados 
de listas de assinantes e, assim, garantir a abrangência dos serviços de listas, em 
conformidade com o Considerando 11 da Directiva "Serviço Universal".
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Alteração 25
Renato Brunetta, Gabriele Albertini

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) Um mercado concorrencial deve 
proporcionar aos utilizadores finais a 
possibilidade de aceder a quaisquer 
conteúdos lícitos e de os distribuir e de 
utilizar quaisquer aplicações e/ou serviços 
lícitos à sua escolha, tal como determina o 
artigo 8.° da Directiva 2002/21/CE. Dada a 
importância crescente das comunicações 
electrónicas para os consumidores e as 
empresas, os utilizadores devem, em 
qualquer caso, ser inteiramente 
informados, pelos fornecedores de serviços 
e/ou de redes, das eventuais restrições e/ou 
limitações impostas à utilização dos 
serviços de comunicações electrónicas. 
Caso não haja concorrência efectiva, as 
autoridades reguladoras nacionais devem 
utilizar as soluções de que dispõem nos 
termos da Directiva 2002/19/CE, para que 
o acesso dos utilizadores a determinados 
tipos de conteúdos ou aplicações não fique 
submetido a restrições injustificadas.

(14) Um mercado concorrencial deve 
proporcionar aos utilizadores finais a 
possibilidade de aceder a quaisquer 
conteúdos lícitos e de os distribuir e de 
utilizar quaisquer aplicações e/ou serviços 
lícitos à sua escolha, tal como determina o 
artigo 8.° da Directiva 2002/21/CE. Dada a 
importância crescente das comunicações 
electrónicas para os consumidores e as 
empresas, os utilizadores devem, em 
qualquer caso, ser inteiramente 
informados, pelos fornecedores de serviços 
e/ou de redes, das eventuais restrições e/ou 
limitações impostas à utilização dos 
serviços de comunicações electrónicas. 
Caso não haja concorrência efectiva, as 
autoridades reguladoras nacionais devem 
utilizar as soluções de que dispõem nos 
termos da Directiva 2002/19/CE, para que 
o acesso dos utilizadores a determinados 
tipos de conteúdos, serviços ou aplicações 
não fique submetido a restrições 
injustificadas e, por exemplo, para impedir 
condições injustificadas de acesso a nível 
grossista.

Or. en

Justificação

Actualmente, os operadores de acesso não regulamentado cobram preços exorbitantes pelo 
estabelecimento de chamadas para informação sobre listas, além de inibirem a possibilidade 
de os fornecedores de serviços de informações de listas estabelecerem os seus próprios 
preços retalhistas (ver, por exemplo, página 41 da recomendação da Comissão relativa aos 
novos mercados). É necessário solucionar estes problemas, a fim de permitir que os 
utilizadores finais usufruam de todos os benefícios da concorrência no domínio dos serviços 
de informações de listas e de possibilitar a total supressão da intervenção regulamentar no 
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mercado retalhista (OSU - obrigação de serviço universal).

Alteração 26
Renato Brunetta

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) A existência de tarifas transparentes, 
actualizadas e comparáveis é um elemento 
fundamental para os consumidores em 
mercados concorrenciais, nos quais 
diversos fornecedores oferecem serviços. 
Os consumidores de serviços de 
comunicações electrónicas devem poder 
comparar facilmente os preços dos vários 
serviços oferecidos no mercado com base 
em informações tarifárias publicadas numa 
forma facilmente acessível. Para facilitar a 
comparação de preços, as autoridades 
reguladoras nacionais devem ter poderes 
para exigir aos operadores maior 
transparência tarifária e para assegurar o 
direito de terceiros de utilizarem 
gratuitamente as informações tarifárias 
acessíveis ao público publicadas pelas 
empresas que fornecem serviços de 
comunicações electrónicas. Devem 
igualmente disponibilizar guias de preços, 
caso o mercado não os ofereça. Os 
operadores não devem poder exigir 
qualquer remuneração por tal utilização de 
informações tarifárias que tenham já sido 
publicadas e que, como tal, pertencem ao 
domínio público. Por outro lado, os 
utilizadores devem ser devidamente 
informados dos preços a pagar ou do tipo 
de serviço oferecido antes de comprarem 
esse serviço, em especial no caso de serem 
impostos encargos suplementares às 
chamadas para números verdes. A 
Comissão deve poder adoptar medidas 
técnicas de execução para que os 
utilizadores finais beneficiem de uma 

(15) A existência de tarifas transparentes, 
actualizadas e comparáveis é um elemento 
fundamental para os consumidores em 
mercados concorrenciais, nos quais 
diversos fornecedores oferecem serviços. 
Os consumidores de serviços de 
comunicações electrónicas devem poder 
comparar facilmente os preços dos vários 
serviços oferecidos no mercado com base 
em informações tarifárias publicadas numa 
forma facilmente acessível. Para facilitar a 
comparação de preços, as autoridades 
reguladoras nacionais devem ter poderes 
para exigir aos operadores maior 
transparência tarifária e para assegurar o 
direito de terceiros de utilizarem 
gratuitamente as informações tarifárias 
acessíveis ao público publicadas pelas 
empresas que fornecem serviços de 
comunicações electrónicas. Devem 
igualmente disponibilizar guias de preços, 
caso o mercado não os ofereça. Os 
operadores não devem poder exigir 
qualquer remuneração por tal utilização de 
informações tarifárias que tenham já sido 
publicadas e que, como tal, pertencem ao 
domínio público. Os números verdes não 
devem ser sujeitos a encargos 
suplementares. A Comissão deve adoptar 
medidas para que os operadores de acesso 
ofereçam condições razoáveis de acesso, 
de modo a garantir que os utilizadores 
finais usufruam de todos os benefícios da 
concorrência nos serviços, nomeadamente 
nos serviços de informações de listas.
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abordagem coerente da transparência 
tarifária à escala comunitária.

Or. en

Justificação

Actualmente, os operadores de acesso não regulamentado cobram preços exorbitantes pelo 
estabelecimento de chamadas para informação sobre listas, além de inibirem a possibilidade 
de os fornecedores de serviços de informações de listas estabelecerem os seus próprios 
preços retalhistas (ver, por exemplo, página 41 da recomendação da Comissão relativa aos 
novos mercados). É necessário solucionar estes problemas, a fim de permitir que os 
utilizadores finais usufruam de todos os benefícios da concorrência no domínio dos serviços 
de informações de listas e de possibilitar a total supressão da intervenção regulamentar no 
mercado retalhista (OSU - obrigação de serviço universal).

Alteração 27
Paul Rübig

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) Um mercado concorrencial deve 
oferecer aos utilizadores a possibilidade de 
terem a qualidade de serviço de que 
necessitam, mas, em determinados casos, 
pode ser necessário garantir que as redes de 
comunicações públicas atinjam níveis 
mínimos de qualidade para evitar a 
degradação do serviço, o bloqueamento do 
acesso e o retardamento do tráfego nas 
redes. Concretamente, a Comissão deve 
poder adoptar medidas de execução com 
vista a identificar as normas de qualidade 
a utilizar pelas autoridades reguladoras 
nacionais.

(16) Um mercado concorrencial deve 
oferecer aos utilizadores a possibilidade de 
terem a qualidade de serviço de que 
necessitam, mas, em determinados casos, 
pode ser necessário garantir que as redes de 
comunicações públicas atinjam níveis 
mínimos de qualidade para evitar a 
degradação do serviço, o bloqueamento do 
acesso e o retardamento do tráfego nas 
redes. As autoridades reguladoras nacionais 
devem poder elaborar especificações para 
normas de qualidade em conformidade.

Or. de

Justificação

As ARN de cada Estado são, provavelmente, as entidades que se encontram em condições de 
elaborar normas adequadas neste contexto, além de que, por via da colaboração no âmbito 
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do ERG, possuem os necessários conhecimentos técnicos para, também à escala comunitária, 
tomarem em consideração esta matéria.

Alteração 28
Renato Brunetta

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 18-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(18-A) Os serviços de informações de 
listas devem ser - e são-no com frequência 
– fornecidos em regime de concorrência, 
nos termos do artigo 5.º da Directiva 
2002/77/CE da Comissão, de 16 de 
Setembro de 2002, relativa à concorrência 
nos mercados de redes e serviços de 
comunicações electrónicas1. Devem ser 
previstas medidas aplicáveis ao mercado 
grossista que assegurem a inclusão de 
dados dos utilizadores finais (fixos e 
móveis) nas bases de dados, o 
fornecimento desses dados aos 
prestadores de serviços numa base 
orientada para os custos, bem como a 
prestação de serviços de acesso à rede em 
condições orientadas em função dos 
custos, razoáveis e transparentes, de modo 
a garantir aos utilizadores finais o pleno 
benefício da concorrência, com o 
objectivo de permitir, em última análise, a 
supressão da intervenção regulamentar 
ao nível retalhista neste serviço.
1 JO L 249, de 17.9.2002, p. 21.

Or. en

Justificação

As obrigações impostas ao nível grossista são justificadas, a fim de assegurar aos 
utilizadores o pleno benefício da concorrência no domínio dos serviços de informações de 
listas, além de permitirem a supressão da pesada regulamentações no domínio do serviço 
universal a nível retalhista.
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Alteração 29
Erika Mann

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 20-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(20-A) A Directiva 2000/31/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 8 
de Junho de 2000, relativa a certos 
aspectos legais dos serviços da sociedade 
de informação, em especial do comércio 
electrónico, no mercado interno1

estabelece que a transmissão, através de 
uma rede de comunicações, de 
informações prestadas pelo destinatário 
do serviço não torna o prestador 
responsável pelas informações 
transmitidas. Os prestadores de serviços 
de comunicações electrónicas são 
responsáveis, portanto, por notificações 
ao assinante e às autoridades reguladoras 
nacionais apenas nos casos de violações 
da segurança relacionadas com a 
prestação do serviço, que poderão 
consistir em informações sobre os 
assinantes, bem como dados de tráfego e 
conteúdos pessoais, quando estes optem 
pela oferta de serviços de conteúdos.
1 JO L 178, de 17.7.2000, p. 1.

Or. en

Alteração 30
Ivo Belet

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 23

Texto da Comissão Alteração

(23) Para tirarem pleno proveito do 
ambiente concorrencial, os consumidores 

(23) Para tirarem pleno proveito do 
ambiente concorrencial, os consumidores 
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devem poder fazer escolhas informadas e 
mudar de operador quando tal seja do seu 
interesse. É essencial que o possam fazer 
sem entraves legais, técnicos ou práticos, 
nomeadamente condições contratuais, 
procedimentos, encargos, etc. Tal não 
obsta a que, nos contratos dos 
consumidores, sejam impostos períodos 
contratuais mínimos razoáveis. A 
portabilidade dos números é um factor 
essencial para facilitar a escolha dos 
consumidores e a concorrência efectiva nos 
mercados concorrenciais das comunicações 
electrónicas, pelo que deve ser aplicada o 
mais rapidamente possível. Para poder 
adaptar a portabilidade dos números à 
evolução tecnológica e do mercado, 
incluindo a possível migração das listas 
pessoais e da informação sobre o perfil do 
assinante armazenadas na rede, a Comissão 
deve poder adoptar medidas técnicas de 
execução neste domínio. A avaliação da 
existência de condições tecnológicas e de 
mercado que permitam a transferência de 
números entre redes que fornecem serviços 
num local fixo e redes móveis deve, em 
especial, ter em conta os preços a pagar 
pelos utilizadores e os custos de 
transferência incorridos pelas empresas que 
fornecem serviços em locais fixos e redes 
móveis.

devem poder fazer escolhas informadas e 
mudar de operador quando tal seja do seu 
interesse. É essencial que o possam fazer 
sem entraves legais, técnicos ou práticos, 
nomeadamente condições contratuais, 
procedimentos, encargos, etc. Tal não 
obsta a que, nos contratos dos 
consumidores, sejam impostos períodos 
contratuais mínimos razoáveis (i.e. que 
não excedam um ano). A portabilidade 
dos números é um factor essencial para 
facilitar a escolha dos consumidores e a 
concorrência efectiva nos mercados 
concorrenciais das comunicações 
electrónicas, pelo que deve ser aplicada o 
mais rapidamente possível. Para poder 
adaptar a portabilidade dos números à 
evolução tecnológica e do mercado, 
incluindo a possível migração das listas 
pessoais e da informação sobre o perfil do 
assinante armazenadas na rede, a Comissão 
deve poder adoptar medidas técnicas de 
execução neste domínio. A avaliação da 
existência de condições tecnológicas e de 
mercado que permitam a transferência de 
números entre redes que fornecem serviços 
num local fixo e redes móveis deve, em 
especial, ter em conta os preços a pagar 
pelos utilizadores e os custos de 
transferência incorridos pelas empresas que 
fornecem serviços em locais fixos e redes 
móveis.

Or. en

Alteração 31
Herbert Reul

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 24

Texto da Comissão Alteração

(24) Um serviço de radiodifusão televisiva 
é um serviço de comunicação social 
audiovisual linear, tal como definido na 

(24) Poderá ser imposta a obrigação legal 
de transporte, mas apenas para serviços de 
radiodifusão, serviços audiovisuais, bem 



AM\718824PT.doc 11/56 PE404.785v01-00

PT

Directiva Serviços de Comunicação Social 
Audiovisual do Parlamento Europeu e do 
Conselho de [....] 2007, oferecido por um 
fornecedor de serviços de comunicação 
social para visualização simultânea de 
programas com base numa grelha de 
programação; um fornecedor de serviços 
de comunicação social pode oferecer 
várias grelhas de programação áudio ou 
audiovisual (canais). Poderá ser imposta a 
obrigação legal de transporte, mas apenas 
para canais de radiodifusão especificados 
fornecidos por um fornecedor de serviços 
de comunicação social especificado. Os 
Estados-Membros devem apresentar uma 
justificação clara para a inclusão da 
obrigação de transporte na sua legislação 
nacional, para que tal obrigação seja 
transparente, proporcionada e 
correctamente definida. Neste contexto, as 
regras relativas à obrigação de transporte 
devem ser concebidas de modo a 
proporcionar incentivos suficientes para 
um investimento eficiente nas infra-
estruturas. As regras relativas à obrigação 
de transporte devem ser revistas 
periodicamente, de modo que se 
mantenham a par da evolução tecnológica 
e do mercado, para continuarem 
proporcionadas em relação aos objectivos a 
alcançar. Dada a rápida evolução das 
condições tecnológicas e de mercado, essa 
revisão total deve realizar-se com 
intervalos máximos de três anos, exigindo 
uma consulta pública a todas as partes 
interessadas. Um ou mais canais 
radiodifundidos podem ser 
complementados com serviços que 
melhorem a acessibilidade para os 
utilizadores com deficiência, como os de 
videotexto, legendas, descrição áudio ou 
linguagem gestual.

como serviços complementares 
especificados fornecidos por um 
fornecedor de serviços de comunicação 
social especificado. Os serviços 
audiovisuais encontram-se definidos na 
Directiva 2007/65/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 11 de 
Dezembro de 2007, que altera a Directiva 
89/552/CEE do Conselho, relativa à 
coordenação de certas disposições 
legislativas, regulamentares e 
administrativas dos Estados-Membros 
relativas ao exercício de actividades de 
radiodifusão televisiva1. Os Estados-
Membros devem apresentar uma 
justificação clara para a inclusão da 
obrigação de transporte na sua legislação 
nacional, para que tal obrigação seja 
transparente, proporcionada e 
correctamente definida. Neste contexto, as 
regras relativas à obrigação de transporte 
devem ser concebidas de modo a 
proporcionar incentivos suficientes para 
um investimento eficiente nas infra-
estruturas. As regras relativas à obrigação 
de transporte devem ser revistas 
periodicamente, de modo que se 
mantenham a par da evolução tecnológica 
e do mercado, para continuarem 
proporcionadas em relação aos objectivos a 
alcançar. Serviços complementares podem 
ser serviços que melhorem a acessibilidade 
para os utilizadores com deficiência, como 
os de videotexto, legendas, descrição áudio 
ou linguagem gestual.

_____________________
1 JO L 332, 18.12.2007, p. 27.

Or. de
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Justificação

O âmbito de aplicação deve ser compatível com a Directiva "Televisão". O âmbito de 
aplicação das regras "must-carry" (relativas à obrigação de transporte), enunciadas no 
artigo 31.º, é demasiado restrito e contradiz o objectivo declarado do pacote 
"Telecomunicações": o reforço dos direitos dos consumidores e dos utilizadores. Trata-se da 
questão dos serviços de acessibilidade apenas para utilizadores com deficiência. Neste 
contexto, também as regras relativas à obrigação de transporte teriam de ser extensivas a 
outros grupos como, por exemplo, as minorias linguísticas, ou os serviços complementares 
deveriam ser extensivos ao público (radiotexto, teletexto, informação sobre programação).

Alteração 32
Herbert Reul

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 26-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(26-A) Em sintonia com o princípio da 
subsidiariedade, o modelo regulamentar 
desta directiva-quadro baseia-se no 
princípio da regulamentação 
descentralizada nos Estados-Membros, 
conferindo às autoridades nacionais a 
responsabilidade de supervisionar os 
mercados nacionais de acordo com 
determinados objectivos comuns. A 
protecção dos consumidores e em especial 
a defesa dos interesses dos portadores de 
deficiência, nos mercados consumidores 
de cunho predominantemente nacional, 
são caracterizadas por condições como a 
legislação existente, bem como a co-
regulação e a auto-regulação em cada 
Estado-Membro. As orientações da parte 
da Comissão contribuem para um elevado 
nível de protecção dos consumidores nos 
Estados-Membros.

Or. de

Justificação

Os mercados de consumidores no mercado de comunicações electrónicas são também 
mercados nacionais à luz do novo quadro. A criação do mercado único não pode, portanto, 
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justificar o aumento da defesa dos consumidores. Nesta perspectiva, as medidas relacionadas 
com a protecção dos consumidores neste mercado devem ser primordialmente tomadas pelos 
Estados-Membros.

Alteração 33
Paul Rübig

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 29

Texto da Comissão Alteração

(29) Uma violação da segurança que 
provoque a perda ou comprometa a 
integridade de dados pessoais de um 
assinante pode, se não forem tomadas 
medidas adequadas e oportunas, dar 
origem a prejuízos económicos e danos 
sociais substanciais, nomeadamente através 
da falsificação da identidade. 
Consequentemente, os assinantes 
eventualmente afectados por esses 
incidentes de segurança devem ser 
imediatamente notificados e informados, 
de modo que possam tomar as precauções 
necessárias. A notificação deve incluir 
informações sobre as medidas tomadas 
pelo operador para dar resposta à violação 
da segurança, bem como recomendações 
para os utilizadores afectados.

(29) Uma violação da segurança que 
provoque a perda ou comprometa a 
integridade de dados pessoais de um 
assinante pode, se não forem tomadas 
medidas adequadas e oportunas, dar 
origem a prejuízos económicos e danos 
sociais substanciais, nomeadamente através 
da falsificação da identidade. 
Consequentemente, os assinantes 
eventualmente afectados por esses 
incidentes de segurança devem ser 
imediatamente notificados e informados, 
de modo que possam tomar as precauções 
necessárias, desde que tal atitude seja 
considerada necessária pelas autoridades 
reguladoras nacionais após notificação 
pelo operador e após consulta com outras 
autoridades responsáveis. Uma
notificação nestas circunstâncias deve 
incluir informações sobre as medidas 
tomadas pelo operador para dar resposta à 
violação da segurança, bem como 
recomendações para os utilizadores 
afectados, conforme o que for adequado a 
cada caso individual.

Or. de

Justificação

Nem todas as violações de segurança que provoquem a perda de dados pessoais dão origem 
a prejuízos económicos e a danos sociais substanciais; a notificação obrigatória de que a 
base de dados de um operador foi afectada pode desencadear insegurança e ansiedade entre 
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os consumidores, situações que frequentemente se revelam injustificadas. Daí dever-se dar 
preferência a procedimentos flexíveis, apropriados a cada caso individual e determinados 
pelos operadores em consulta com as ARN competentes e com outras autoridades 
responsáveis.

Alteração 34
Erika Mann

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 31-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(31-A) A qualidade da prestação de 
serviços não deve diminuir a possibilidade 
de as empresas que oferecem redes de 
comunicações públicas oferecerem 
serviços diferenciados e diferentes níveis 
de qualidade. Esta é a melhor forma de 
oferecer aos consumidores possibilidades 
de escolha e de estimular um acréscimo 
dos benefícios para os consumidores e 
uma maior procura.

Or. en

Justificação

O novo considerando proposto clarifica que os fornecedores de serviços de rede devem ser 
capazes de oferecer diferentes níveis de qualidade de serviços, tal como defendido no 
Documento de Trabalho - Avaliação de Impacto, além de clarificar a natureza do
bloqueamento e da degradação do serviço.

Alteração 35
Erika Mann

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 31-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(31-B) O bloqueamento e a degradação 
grave do serviço nas redes são 
comportamentos anticoncorrenciais que 
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visam impedir o acesso aos serviços dos 
concorrentes. Não incluem o 
fornecimento de planos de serviço 
limitados que não abranjam determinados 
serviços, desde que essa informação seja 
disponibilizada ao utilizador final e que o 
utilizador final tenha opções de escolha. 
Também não incluem uma gestão 
razoável das redes que reduza o 
congestionamento, minimize as restrições 
de capacidade e permita novos serviços.

Or. en

Justificação

Ver justificação da alteração ao Considerando 31-A.

Alteração 36
Erika Mann

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 39-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(39-A) A Directiva "Serviço Universal" 
tem por objectivo garantir um elevado 
nível de protecção dos direitos dos 
consumidores e dos utilizadores 
individuais no âmbito da prestação de 
serviços de telecomunicações. Tal 
protecção não é exigida no caso dos 
serviços de telecomunicações globais. 
Estes serviços consistem em dados 
empresariais e serviços de voz fornecidos 
como um pacote a grandes empresas 
localizadas em diferentes países, dentro e 
fora da UE, com base em contratos 
negociados individualmente por empresas 
de dimensão equiparável.

Or. en
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Justificação

Os serviços de telecomunicações globais (GTS - global telecommunications services) 
consistem em dados empresariais e serviços de voz fornecidos a multinacionais localizadas 
em diferentes países e, frequentemente, em diferentes continentes. No contexto do objectivo 
da Directiva "Serviço Universal", estes serviços não são prestados aos consumidores do 
mercado de massas ou a pequenas empresas, mas sim às grandes empresas.

Alteração 37
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 - ponto 1
Directiva 2002/22/CE
Artigo 1 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. No âmbito da Directiva 2002/21/CE 
(Directiva-Quadro), a presente directiva diz 
respeito à oferta de redes e serviços de 
comunicações electrónicas aos utilizadores 
finais. O objectivo é garantir a 
disponibilidade em toda a Comunidade de 
serviços de boa qualidade acessíveis ao 
público, através de uma concorrência e de 
uma possibilidade de escolha efectivas, e 
atender às situações em que as 
necessidades dos utilizadores finais não 
sejam convenientemente satisfeitas pelo 
mercado. A presente directiva inclui 
igualmente disposições respeitantes aos 
equipamentos terminais destinados às 
instalações dos consumidores.

1. No âmbito da Directiva 2002/21/CE 
(Directiva-Quadro), a presente directiva diz 
respeito à oferta de redes e serviços de 
comunicações electrónicas aos utilizadores 
finais. O objectivo é garantir a 
disponibilidade em toda a Comunidade de 
serviços de boa qualidade acessíveis ao 
público, através de uma concorrência e de 
uma possibilidade de escolha efectivas, e 
atender às situações em que as 
necessidades dos utilizadores finais não 
sejam convenientemente satisfeitas pelo 
mercado. A presente directiva inclui 
igualmente disposições respeitantes aos 
equipamentos terminais destinados às 
instalações dos consumidores, merecendo 
especial atenção os equipamentos 
terminais para pessoas com deficiência.

Or. es
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Alteração 38
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 - ponto 1
Directiva 2002/22/CE
Artigo 1 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. As disposições da presente directiva 
relativas aos direitos dos utilizadores e dos 
consumidores serão aplicadas sem 
prejuízo da legislação comunitária nesta 
matéria, em particular as Directivas 
93/13/CE e 97/7/CE, e das disposições 
nacionais que transpõem o direito 
comunitário.

Or. es

Justificação

O texto permitiria seguir uma abordagem equivalente para outro tipo de direitos actualmente 
só reconhecidos para os serviços telefónicos, como o controlo dos custos, a qualidade do 
serviço ou a transparência e a publicação de informação.

Alteração 39
 Herbert Reul

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1
Directiva 2002/22/CE
Artigo 1 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Nos domínios harmonizados pela 
presente directiva, os Estados-Membros 
promoverão a co-regulação e a auto-
regulação à escala nacional, desde que 
permitido pela ordem jurídica respectiva.

Or. de
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Justificação

Para os domínios da protecção dos consumidores e dos direitos dos utilizadores com 
deficiência, em diversos Estados-Membros é dada preferência à co-regulação e à auto-
regulação em detrimento da legislação clássica. A co-regulação e a auto-regulação permitem 
uma transposição mais rápida e uma harmonização mais flexível, algo que é importante no 
mercado de telecomunicações. A co-regulação e a auto-regulação não devem ser substituídas 
por uma legislação clássica. O texto adoptado da Directiva "Serviços de Comunicação Social 
Audiovisual" poderia ser tomado como modelo.

Alteração 40
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Proposta de directiva – acto modificativo
 Artigo 1 – ponto 2 – alínea b)
Directiva 2002/22/CE
Artigo 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(b) A alínea c) passa a ter a seguinte 
redacção:

Suprimido.

“c) “serviço telefónico acessível ao 
público”, um serviço disponibilizado ao 
público para efectuar e receber, directa ou 
indirectamente, mediante a selecção ou 
pré-selecção do operador ou mediante 
revenda, chamadas nacionais e/ou 
internacionais através de um número ou 
de números incluídos num plano nacional 
ou internacional de numeração 
telefónica;”

Or. es
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Alteração 41
Nikolaos Vakalis

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5
Directiva 2002/22/CE
Artigo 7 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros tomarão medidas 
específicas para garantir aos utilizadores 
finais com deficiência o acesso, a preços 
acessíveis, aos serviços telefónicos 
acessíveis ao público, incluindo o acesso 
aos serviços de emergência e às listas e 
serviços de informações de listas, de modo 
equivalente àquele de que usufruem os 
restantes utilizadores finais.

1. Os Estados-Membros, através de 
subsídios estatais, tomarão medidas 
específicas para garantir aos utilizadores 
finais com deficiência o acesso, a preços 
acessíveis, aos serviços telefónicos 
acessíveis ao público, incluindo o acesso 
aos serviços de emergência e às listas e 
serviços de informações de listas, de modo 
equivalente àquele de que usufruem os 
restantes utilizadores finais.

Or. el

Justificação

Fornecer aos utilizadores finais com deficiência acesso idêntico a tais serviços exige que as 
empresas façam grandes investimentos sem terem a certeza de conseguir recuperá-los com os 
lucros. Por isso, se a prestação de tais serviços se tornar obrigatória, devem prever-se 
medidas paralelas específicas relativas a subsídios estatais.

Alteração 42
Herbert Reul

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5
Directiva 2002/22/CE
Artigo 7 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros tomarão medidas 
específicas, em função das condições 
nacionais, para que os utilizadores finais 
com deficiência possam também beneficiar 
da possibilidade de escolha de empresas e 
fornecedores de serviços que existe para a 

2. Os Estados-Membros tomarão medidas 
específicas, em função das condições 
nacionais e dos códigos de co-regulação e 
de auto-regulação adoptados pelo sector, 
para que os utilizadores finais com 
deficiência possam também beneficiar da 
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maioria dos utilizadores finais. possibilidade de escolha de empresas e 
fornecedores de serviços que existe para a 
maioria dos utilizadores finais.

Or. de

Justificação

As regras sobre medidas especiais para utilizadores com deficiência apenas são válidas nos 
casos em que as medidas de co-regulação e de auto-regulação não são suficientes.

Alteração 43
Paul Rübig

Proposta de directiva – acto modificativo
 Artigo 1 – ponto 7
Directiva 2002/22/CE
Artigo 9 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros poderão, à luz das 
condições nacionais, exigir que as 
empresas designadas ofereçam aos 
consumidores opções ou pacotes tarifários 
diferentes dos oferecidos em condições 
comerciais normais, nomeadamente para 
que os consumidores com baixos 
rendimentos ou com necessidades sociais 
especiais não sejam impedidos de aceder 
ou utilizar o acesso às redes a que se refere 
o n.º 1 do artigo 4.º ou os serviços 
identificados no n.º 3 do artigo 4.º e nos 
artigos 5.º, 6.º e 7.º como serviços 
abrangidos pelas obrigações de serviço 
universal e fornecidos por empresas 
designadas.

2. Os Estados-Membros poderão, à luz das 
condições nacionais, exigir que as 
empresas designadas ofereçam aos 
consumidores opções ou pacotes tarifários 
diferentes dos oferecidos em condições 
comerciais normais, nomeadamente para 
que os consumidores com baixos 
rendimentos ou com necessidades sociais 
especiais não sejam impedidos de aceder 
ou utilizar o acesso às redes a que se refere 
o n.º 1 do artigo 4.º ou os serviços 
identificados no n.º 3 do artigo 4.º e nos 
artigos 5.º, 6.º e 7.º como serviços 
abrangidos pelas obrigações de serviço 
universal e fornecidos por empresas 
designadas. Os custos adicionais líquidos 
comprovadamente incorridos neste 
contexto pelas empresas designadas 
deverão ser-lhes reembolsados.

Or. de
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Justificação

Regra geral, não é possível cobrir os custos inerentes à disponibilização de tarifas deste tipo. 
O Estado que impõe esta obrigação específica de serviço público terá de compensar 
adequadamente as empresas envolvidas pelos custos adicionais comprovadamente 
incorridos, de modo a impedir que as obrigações impostas adicionalmente coloquem estas em 
desvantagem competitiva com outros operadores.

Alteração 44
Paul Rübig

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 7
Directiva 2002/22/CE
Artigo 9 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Para além da eventual adopção de 
disposições que obriguem as empresas 
designadas a oferecer opções tarifárias 
especiais ou a respeitar limites máximos de 
preços, nivelamentos geográficos de preços 
ou outros regimes semelhantes, os Estados-
Membros poderão assegurar que seja 
prestado apoio aos consumidores 
identificados como tendo baixos 
rendimentos, deficiências ou necessidades 
sociais especiais."

3. Para além da eventual adopção de 
disposições que obriguem as empresas 
designadas a oferecer opções tarifárias 
especiais ou a respeitar limites máximos de 
preços, nivelamentos geográficos de preços 
ou outros regimes semelhantes, os Estados-
Membros poderão assegurar que seja 
prestado apoio aos consumidores 
identificados como tendo baixos 
rendimentos, deficiências ou necessidades 
sociais especiais. Neste contexto, os 
Estados-Membros assegurarão que as 
empresas às quais impõem este tipo de 
obrigações sejam devidamente 
reembolsadas pelos custos líquidos 
adicionais comprovadamente incorridos.

Or. de

Justificação

À semelhança do que se passa com a disponibilização de tarifas especiais, não é, regra geral, 
possível respeitar os limites máximos de preços e cobrir os custos inerentes. O Estado que 
impõe esta obrigação específica de serviço público terá de compensar adequadamente as 
empresas envolvidas pelos custos adicionais comprovadamente incorridos, de modo a 
impedir que as obrigações impostas adicionalmente coloquem estas em desvantagem 
competitiva com outros operadores.
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Alteração 45
Herbert Reul

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 10 – alínea a)
Directiva 2002/22/CE
Artigo 17 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

(a) O n.º 1 passa a ter a seguinte 
redacção:

Suprimido

"1. Os Estados-Membros assegurarão que 
as autoridades reguladoras nacionais 
imponham obrigações regulamentares 
adequadas às empresas identificadas 
como tendo poder de mercado 
significativo num dado mercado 
retalhista, em conformidade com o artigo 
14.º da Directiva 2002/21/CE (Directiva-
Quadro):
a) quando, na sequência de uma análise 
do mercado realizada nos termos do 
artigo 16.º da Directiva 2002/21/CE 
(Directiva-Quadro), uma autoridade 
reguladora nacional determinar que um 
dado mercado retalhista identificado em 
conformidade com o artigo 15.º da 
Directiva 2002/21/CE (Directiva-Quadro) 
não é efectivamente concorrencial, e
b) quando a autoridade reguladora 
nacional concluir que as obrigações 
impostas nos termos da Directiva 
2002/19/CE (Directiva Acesso) não 
conduzirão à realização dos objectivos 
estabelecidos no artigo 8.º da Directiva 
2002/21/CE (Directiva-Quadro)."

Or. de

Justificação

A desregulamentação dos mercados retalhistas constitui um importante passo na transição 
para o direito geral da concorrência. Ao regulamentar simultaneamente os preços e o acesso, 
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quer ao nível da prestação do serviço, quer ao nível do retalho, esta dupla regulamentação 
manter-se-ia, dificultando desnecessariamente o desenvolvimento de novos produtos, como 
por exemplo na área da banda larga para empresas.

Alteração 46
Herbert Reul

Proposta de directiva – acto modificativo
 Artigo 1 – ponto 10 – alínea a-A) (nova)
Directiva 2002/22/CE
Artigo 17 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

a-A) O n.º 2 é suprimido. 

Or. de

Justificação

A desregulamentação dos mercados retalhistas constitui um importante passo na transição 
para o direito geral da concorrência. Ao regulamentar simultaneamente os preços e o acesso, 
quer ao nível da prestação do serviço, quer ao nível do retalho, esta dupla regulamentação 
manter-se-ia, dificultando desnecessariamente o desenvolvimento de novos produtos, como 
por exemplo na área da banda larga para empresas.

Alteração 47
Paul Rübig

Proposta de directiva – acto modificativo
 Artigo 1 – ponto 12
Directiva 2002/22/CE
Artigo 20 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros assegurarão que, 
na celebração de contratos entre assinantes 
e empresas que fornecem serviços de 
comunicações electrónicas que permitem 
comunicações vocais, os assinantes sejam 
claramente informados da inclusão ou não-
inclusão do acesso aos serviços de 
emergência. Os fornecedores de serviços 

4. Os Estados-Membros assegurarão que, 
na celebração de contratos entre assinantes 
e empresas que fornecem serviços de 
comunicações electrónicas que permitem 
comunicações vocais, os assinantes sejam 
claramente informados da inclusão ou não-
inclusão do acesso aos serviços de 
emergência. Os fornecedores de serviços 
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de comunicações electrónicas assegurarão 
que os clientes sejam claramente 
informados, antes da celebração do 
contrato e, em seguida, periodicamente, da 
inexistência de acesso aos serviços de 
emergência.

de comunicações electrónicas assegurarão 
que os clientes sejam claramente 
informados, antes da celebração do 
contrato e em seguida, da inexistência de 
acesso aos serviços de emergência.

Or. de

Justificação

O requisito referente a informação "regular" levanta a questão: "Qual a frequência do que é 
regular?", conduzindo assim à insegurança jurídica. Neste caso, a informação deveria antes 
ser fornecida nos casos em que a situação assim o exige, de modo a evitar um excesso de 
informação, que acabaria por não ser bem aceite pelo cliente final.

Alteração 48
Ivo Belet

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12
Directiva 2002/22/CE
Artigo 20 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os Estados-Membros assegurarão que, 
na celebração de contratos entre assinantes 
e empresas que oferecem serviços e/ou 
redes de comunicações electrónicas, os 
assinantes sejam claramente informados, 
antes da celebração do contrato e, em 
seguida, periodicamente, das eventuais 
limitações impostas pelo fornecedor à 
possibilidade de acederem ou distribuírem 
conteúdos lícitos ou utilizarem aplicações e 
serviços lícitos à sua escolha.

5. Os Estados-Membros assegurarão e 
farão cumprir sem demora, se necessário,
que, na celebração de contratos entre 
assinantes e empresas que oferecem 
serviços e/ou redes de comunicações 
electrónicas, os assinantes sejam 
claramente informados, antes da celebração 
do contrato e, em seguida, periodicamente, 
de eventuais limitações razoáveis impostas 
pelo fornecedor à possibilidade de 
acederem ou distribuírem eventuais
conteúdos lícitos ou utilizarem aplicações e 
serviços lícitos à sua escolha. Essa
informação será fornecida de forma 
clara, exaustiva e facilmente acessível.

Or. en



AM\718824PT.doc 25/56 PE404.785v01-00

PT

Justificação

As limitações impostas pela empresa que oferece serviços e/ou redes de comunicações 
electrónicas devem ser razoáveis e as informações devem ser fornecidas de forma clara. Se 
tiver sido demonstrado que uma empresa impõe quaisquer limitações a respeito das quais 
não informou os assinantes, os Estados-Membros devem fazer aplicar rapidamente a 
obrigação de fornecer informação.

Alteração 49
Paul Rübig

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12
Directiva 2002/22/CE
Artigo 20 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os Estados-Membros assegurarão que, 
na celebração de contratos entre assinantes 
e empresas que oferecem serviços e/ou 
redes de comunicações electrónicas, os 
assinantes sejam claramente informados, 
antes da celebração do contrato e, em 
seguida, periodicamente, das eventuais 
limitações impostas pelo fornecedor à 
possibilidade de acederem ou distribuírem 
conteúdos lícitos ou utilizarem aplicações e 
serviços lícitos à sua escolha.

5. Os Estados-Membros assegurarão que, 
na celebração de contratos entre assinantes 
e empresas que oferecem serviços e/ou 
redes de comunicações electrónicas, os 
assinantes sejam claramente informados, 
antes da celebração do contrato e, em 
seguida das eventuais limitações impostas 
pelo fornecedor à possibilidade de 
acederem ou distribuírem conteúdos ou 
utilizarem aplicações e serviços à sua 
escolha.

Or. de

Justificação

O requisito referente a informação "regular" levanta a questão da frequência e dá origem à 
insegurança jurídica. A informação deve ser fornecida nos casos em que a situação o exija. A 
referência ao conteúdo como sendo "lícito" implica que os prestadores de serviços controlem 
e vigiem o conteúdo das comunicações, conseguindo estabelecer categorias entre eles, o que 
não é geralmente o caso. Tal raciocínio induz em erro, pois trata-se inclusivamente de algo 
proibido por lei. De modo a evitar interpretações incorrectas, os adjectivos deverão ser 
retirados.
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Alteração 50
Herbert Reul

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12
Directiva 2002/22/CE
Artigo 20 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Os Estados-Membros assegurarão que, 
na celebração de contratos entre 
assinantes e empresas que oferecem 
serviços e/ou redes de comunicações 
electrónicas, os assinantes sejam 
claramente informados, antes da 
celebração do contrato e, em seguida, 
periodicamente, da obrigação de 
respeitarem os direitos de autor e outros 
direitos conexos. Neste contexto, e sem 
prejuízo da Directiva 2000/31/CE relativa 
ao comércio electrónico, as referidas 
empresas são obrigadas a informar os 
seus assinantes dos actos de infracção 
mais comuns e das suas consequências 
legais.

Suprimido

Or. de

Justificação

Não compete aos operadores telefónicos informar os consumidores acerca das penalizações 
em que incorrem se não respeitarem os direitos de autor ou cometerem outras infracções 
conexas.

Alteração 51
Paul Rübig

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12
Directiva 2002/22/CE
Artigo 20 – n.º 6
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Texto da Comissão Alteração

6. Os Estados-Membros assegurarão que, 
na celebração de contratos entre assinantes 
e empresas que oferecem serviços e/ou 
redes de comunicações electrónicas, os 
assinantes sejam claramente informados, 
antes da celebração do contrato e, em 
seguida, periodicamente, da obrigação de 
respeitarem os direitos de autor e outros 
direitos conexos. Neste contexto, e sem 
prejuízo da Directiva 2000/31/CE relativa 
ao comércio electrónico, as referidas 
empresas são obrigadas a informar os 
seus assinantes dos actos de infracção 
mais comuns e das suas consequências 
legais.

6. Os Estados-Membros assegurarão que, 
na celebração de contratos entre assinantes 
e empresas que oferecem serviços e/ou 
redes de comunicações electrónicas, os 
assinantes sejam claramente informados, 
antes da celebração do contrato e, em 
seguida, da obrigação de respeitarem os 
direitos de autor e outros direitos conexos.

Or. de

Justificação

O requisito referente a informação "regular" levanta a questão: "Qual a frequência do que é 
regular?", conduzindo assim à insegurança jurídica. Neste caso, a informação deveria antes 
ser fornecida nos casos em que a situação assim o exige, de modo a evitar um excesso de 
informação, que acabaria por não ser bem aceite pelo cliente final. A obrigação detalhada, 
estabelecida na última frase, representaria um ónus inaceitável para os prestadores de 
serviços, podendo, em casos extremos, colocá-los em conflito com consultores jurídicos 
profissionais, devendo, portanto, ser suprimida.

Alteração 52
Herbert Reul

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12
Directiva 2002/22/CE
Artigo 20 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. Os assinantes terão o direito de rescindir 
os seus contratos sem qualquer penalização 
caso sejam notificados da alteração das 
condições contratuais propostas pelos 
operadores. Os assinantes serão 

7. Os assinantes terão o direito de rescindir 
os seus contratos sem qualquer penalização 
caso sejam notificados da alteração das 
condições contratuais propostas pelos 
operadores. Os assinantes serão 
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devidamente avisados dessas alterações 
pelo menos com um mês de antecedência e 
serão simultaneamente informados do seu 
direito de rescindir o contrato, sem 
qualquer penalização, caso não aceitem as 
novas condições."

devidamente avisados dessas alterações 
pelo menos com um mês de antecedência e 
serão simultaneamente informados do seu 
direito de rescindir o contrato, sem 
qualquer penalização, caso não aceitem as 
novas condições. Tal direito apenas pode 
ser exercido nos casos em que as 
modificações sejam desvantajosas para os 
assinantes.

Or. de

Justificação

O direito de rescindir o contrato sem incorrer em qualquer penalização financeira apenas se 
deve aplicar quando a modificação for desvantajosa para o cliente. Caso contrário, os 
clientes poderiam rescindir o seu contrato sem aviso prévio mesmo que a modificação lhes 
fosse favorável.

Alteração 53
Paul Rübig

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12
Directiva 2002/22/CE
Artigo 20 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. Os assinantes terão o direito de rescindir 
os seus contratos sem qualquer penalização 
caso sejam notificados da alteração das 
condições contratuais propostas pelos 
operadores. Os assinantes serão 
devidamente avisados dessas alterações 
pelo menos com um mês de antecedência e 
serão simultaneamente informados do seu 
direito de rescindir o contrato, sem 
qualquer penalização, caso não aceitem as 
novas condições."

7. Os assinantes terão o direito de rescindir 
os seus contratos sem qualquer 
penalização, no caso de lhes ser no 
essencial desvantajosa a alteração das 
condições contratuais propostas pelos 
operadores. Os assinantes serão 
devidamente avisados dessas alterações 
pelo menos com um mês de antecedência e 
serão simultaneamente informados do seu 
direito de rescindir o contrato, sem 
qualquer penalização, caso não aceitem as 
novas condições."

Or. de
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Justificação

O direito à rescisão devido a modificações não dever ser válido na altura do anúncio das 
modificações propostas, mas sim a partir do momento em que estas entram em vigor. Além 
disso, em princípio, a prestação do prémio devido não deve ser concedida em qualquer caso 
em que o utilizador final seja cliente de um operador que ajuste as suas condições a um 
enquadramento modificado, devendo antes aplicar-se apenas no caso de as novas condições, 
no seu essencial, se traduzirem num real agravamento da posição do cliente final, por 
comparação com as condições iniciais.

Alteração 54
Renato Brunetta

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12
Directiva 2002/22/CE
Artigo 20 – n.º 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

7-A. Os Estados-Membros assegurarão 
que, na celebração de contratos entre 
assinantes e empresas que oferecem 
serviços e/ou redes de comunicações 
electrónicas, as informações dos 
assinantes sejam automaticamente 
incluídas nas bases de dados de listas de 
assinantes, salvo se for apresentado um 
pedido expresso de exclusão de 
determinados dados, ou que os assinantes 
sejam expressamente convidados, no 
momento da requisição do serviço, e, a 
partir daí, periodicamente, a informarem 
se e como desejam que as informações 
pertinentes sejam incluídas nas bases de 
dados de listas de assinantes e se 
pretendem exercer a opção de ter 
determinadas informações incluídas na 
base de dados, mas não divulgadas aos 
utilizadores dos serviços de listas.

Or. en

Justificação

Os prestadores de serviços de informação de listas podem, deste modo, facilitar as 
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comunicações com os clientes das redes de comunicações electrónicas (RCE) sem 
comprometer as exigências de privacidade, sendo, assim, cumprido de forma mais eficaz o 
duplo objectivo da inclusão e privacidade. É necessário pôr em prática mecanismos que 
garantam o exercício do direito dos utilizadores finais a serem, desta forma, incluídos nas 
bases de dados de listas de assinantes e, assim, garantir a abrangência dos serviços de listas, 
em conformidade com o Considerando 11 da Directiva "Serviço Universal".

Alteração 55
Herbert Reul

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12
Directiva 2002/22/CE
Artigo 21 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros assegurarão que as 
autoridades reguladoras nacionais possam 
obrigar as empresas que fornecem serviços 
de comunicações electrónicas a fornecer 
aos clientes, no momento e no local da 
compra, informações sobre as tarifas 
aplicáveis, para que os clientes sejam 
plenamente informados das condições 
tarifárias.

4. Os Estados-Membros assegurarão que, 
caso as medidas de co-regulação e 
auto-regulação não sejam eficazes, as 
autoridades reguladoras nacionais possam 
obrigar as empresas que fornecem serviços 
de comunicações electrónicas a fornecer 
aos clientes, no momento e no local da 
compra, informações sobre as tarifas 
aplicáveis, para que os clientes sejam 
plenamente informados das condições 
tarifárias.

Or. de

Justificação

A regra referente à transparência e à publicação das informações aplica-se apenas no caso 
de as medidas de co-regulação e de auto-regulação não serem suficientes.

Alteração 56
Herbert Reul

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12
Directiva 2002/22/CE
Artigo 21 – n.º 6
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Texto da Comissão Alteração

6. Para que os utilizadores finais possam 
beneficiar de uma abordagem coerente da 
transparência das tarifas e do fornecimento 
de informações, como previsto no n.º 5 do 
artigo 20.º, na Comunidade, a Comissão 
poderá, após consulta da Autoridade 
Europeia para o Mercado das 
Comunicações Electrónicas (a seguir 
denominada "a Autoridade"), adoptar as 
medidas técnicas de execução adequadas 
neste domínio, nomeadamente 
especificando a metodologia ou os 
procedimentos. Essas medidas, destinadas 
a alterar elementos não essenciais da 
presente directiva, complementando-a, 
serão adoptadas em conformidade com o 
procedimento de regulamentação com 
controlo a que se refere o n.º 2 do artigo 
37.º. Por imperativos de urgência, a 
Comissão poderá recorrer ao 
procedimento de urgência a que se refere 
o n.º 3 do artigo 37.º."

6. Para que os utilizadores finais possam 
beneficiar de uma abordagem coerente da 
transparência das tarifas e do fornecimento 
de informações, como previsto no n.º 5 do 
artigo 20.º, na Comunidade, a Comissão 
poderá introduzir linhas de orientação, 
nomeadamente para especificar a 
metodologia ou os procedimentos.

Or. de

Justificação

No actual quadro jurídico, é instituído o Comité das Comunicações para a adaptação técnica 
dos anexos nos termos do artigo 35.º da Directiva 2002/22/CE. Esta situação deverá 
manter-se no novo quadro jurídico. A aplicação da comitologia, nos termos dos n.ºs 2 e 3 do 
artigo 37.º, poderia ter como consequência a regulamentação de muitas áreas para além do 
âmbito do processo legislativo. A Comissão pode elaborar linhas de orientação no sentido de 
apoiar o processo de intercâmbio de boas práticas. Não há necessidade de uma Autoridade, 
nos termos em que esta se encontra prevista na proposta da Comissão COM(2007)699.

Alteração 57
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 13 – alínea b)
Directiva 2002/22/CE
Artigo 22 – n.º 3
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Texto da Comissão Alteração

(b) É aditado o n.º 3 seguinte: Suprimido.
“3. Para evitar a degradação do serviço e 
o retardamento do tráfego nas redes, a 
Comissão pode, após consulta da 
Autoridade, adoptar medidas técnicas de 
execução respeitantes aos requisitos de 
qualidade mínima do serviço a impor pela 
autoridade reguladora nacional às 
empresas que oferecem redes de 
comunicações públicas. Essas medidas, 
destinadas a alterar elementos não 
essenciais da presente directiva, 
complementando-a, serão adoptadas em 
conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo a que se 
refere o n.º 2 do artigo 37.º. Por 
imperativos de urgência, a Comissão 
poderá recorrer ao procedimento de 
urgência a que se refere o n.º 3 do artigo 
37.º.” 

Or. es

Alteração 58
Erika Mann

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 13 – alínea b)
Directiva 2002/22/CE
Artigo 22 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Para evitar a degradação do serviço e o 
retardamento do tráfego nas redes, a 
Comissão pode, após consulta da 
Autoridade, adoptar medidas técnicas de 
execução respeitantes aos requisitos de 
qualidade mínima do serviço a impor pela 
autoridade reguladora nacional às 
empresas que oferecem redes de 
comunicações públicas. Essas medidas, 

3. Para evitar o bloqueamento
anticoncorrencial e a degradação grave do 
serviço nas redes, as autoridades 
reguladoras nacionais podem impor
requisitos de qualidade mínima do serviço 
às empresas que oferecem redes de 
comunicações públicas. As empresas que 
oferecem redes de comunicações públicas 
terão o direito de efectuar uma gestão 
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destinadas a alterar elementos não 
essenciais da presente directiva, 
complementando-a, serão adoptadas em 
conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo a que se 
refere o n.º 2 do artigo 37.º. Por 
imperativos de urgência, a Comissão 
poderá recorrer ao procedimento de 
urgência a que se refere o n.º 3 do artigo 
37.º.

razoável das redes. A imposição de 
requisitos de qualidade mínima do serviço 
não deve conduzir a consequências 
indesejadas em detrimento dos
consumidores e da inovação.

Or. en

Justificação

Importa estabelecer uma distinção entre bloqueamento e degradação, que não devem ser 
autorizados, e gestão razoável das redes, o que pode implicar, nalgumas circunstâncias, o
abrandamento do tráfego a fim de garantir uma qualidade média a todos os utilizadores 
finais.

Alteração 59
Herbert Reul

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 13 – alínea b)
Directiva 2002/22/CE
Artigo 22 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

"3. Para evitar a degradação do serviço e o 
retardamento do tráfego nas redes, a 
Comissão pode, após consulta da 
Autoridade, adoptar medidas técnicas de 
execução respeitantes aos requisitos de 
qualidade mínima do serviço a impor pela 
autoridade reguladora nacional às 
empresas que oferecem redes de 
comunicações públicas. Essas medidas, 
destinadas a alterar elementos não 
essenciais da presente directiva, 
complementando-a, serão adoptadas em 
conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo a que se 
refere o n.º 2 do artigo 37.º. Por 

3. Para evitar a degradação do serviço e o 
retardamento do tráfego nas redes, a 
Comissão e as autoridades reguladoras 
nacionais podem propor requisitos 
mínimos de qualidade de serviço no 
sentido da melhor prestação possível de 
serviço, incluindo serviços "voice-over 
IP". Tais propostas devem ter em conta as 
normas internacionalmente reconhecidas.
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imperativos de urgência, a Comissão 
poderá recorrer ao procedimento de 
urgência a que se refere o n.º 3 do artigo 
37.º."

Or. de

Justificação

Um eine Verschlechterung oder Verlangsamung von Diensten für den Endkunden zu 
verhindern, insbesondere im Bereich Voice Over IP, sollten die Kommission und der 
nationale Regulierer Mindestanforderungen für die best mögliche Diensterbringung falls 
erforderlich vorschlagen können. Die Vorschläge sollten aber internationale Standards 
berücksichtigen, um vergleichbare Wettbewerbsbedingungen  für die europäische Industrie zu 
garantieren. Darüber hinaus dürften diese Maßnahmen nicht im Rahmen des 
Komitologieverfahrens nach Art 37 Absatz 2 oder nach dem Dringlichkeitsverfahren 
genommen werden, da es sich nicht um nicht wesentliche Bestimmungen handelt, sondern 
diese Vorschläge hätten wichtige Konsequenzen für die Qualität der Diensterbringung.

Alteração 60
Ivo Belet

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 13 – alínea b)
Directiva 2002/22/CE
Artigo 22 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Para evitar a degradação do serviço e o 
retardamento do tráfego nas redes, a 
Comissão pode, após consulta da 
Autoridade, adoptar medidas técnicas de 
execução respeitantes aos requisitos de 
qualidade mínima do serviço a impor pela 
autoridade reguladora nacional às 
empresas que oferecem redes de 
comunicações públicas. Essas medidas, 
destinadas a alterar elementos não 
essenciais da presente directiva, 
complementando-a, serão adoptadas em 
conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo a que se 
refere o n.º 2 do artigo 37.º. Por 
imperativos de urgência, a Comissão 

3. Para evitar a degradação do serviço e o 
retardamento do tráfego nas redes, os 
Estados-Membros assegurarão que as 
autoridades reguladoras nacionais 
possam estabelecer requisitos de qualidade 
mínima do serviço a impor pela autoridade 
reguladora nacional às empresas que 
oferecem redes de comunicações públicas.
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poderá recorrer ao procedimento de 
urgência a que se refere o n.º 3 do artigo 
37.º.

Or. en

Justificação

Uma vez que as situações nos Estados-Membros podem variar consideravelmente, é 
importante que as autoridades reguladoras nacionais tenham capacidade de acção.

Alteração 61
Ivo Belet

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 13 – alínea b-A) (nova)
Directiva 2002/22/CE
Artigo 22 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

b-A) É aditado o n.º 3-A seguinte:
"3-A. Para que os utilizadores possam 
aceder ou distribuir conteúdos lícitos ou 
utilizar aplicações e serviços lícitos à sua 
escolha sem estarem sujeitos a restrições 
injustificadas, os Estados-Membros 
assegurarão que as autoridades 
reguladoras nacionais possam garantir
que eventuais limitações impostas pelas 
empresas que oferecem redes de 
comunicações públicas aos assinantes no 
que respeita à sua possibilidade de aceder 
ou distribuir conteúdos lícitos sejam 
devidamente justificadas."

Or. en

Justificação

As autoridades nacionais devem ter a possibilidade de controlar se as práticas 
discriminatórias das empresas que oferecem serviços de comunicações electrónicas são 
devidamente justificadas.
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Alteração 62
Renato Brunetta

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 15 – alínea a-A) (nova)
Directiva 2002/22/CE
Artigo 25 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

a-A) O n.º 1 do artigo 25.º passa a ter a 
seguinte redacção:
"1. Os Estados-Membros assegurarão 
que todos os utilizadores finais de redes e 
serviços de comunicações electrónicas 
tenham automaticamente a sua 
informação incluída nas bases de dados 
de listas de assinantes, ou sejam 
expressamente convidados, no momento 
da requisição do serviço, e, a partir daí, 
periodicamente, a informarem se e como 
desejam que as informações pertinentes 
sejam incluídas nas bases de dados de 
listas de assinantes. Aos utilizadores 
finais será igualmente oferecida a opção 
de terem determinadas informações 
incluídas na base de dados, mas não 
divulgadas aos utilizadores dos serviços de 
listas."

Or. en

Justificação

As obrigações impostas ao nível grossista são justificadas para assegurar aos utilizadores o 
pleno benefício da concorrência no domínio dos serviços de informações de listas, além de 
permitirem a supressão da pesada regulamentações no domínio do serviço universal a nível 
retalhista. A possibilidade de um cidadão europeu viajar para outros Estados-Membros e 
aceder ao seu fornecedor habitual de serviços de informações de listas, tendo em vista a 
obtenção de informações na sua língua nacional, é essencial para a promoção do mercado 
único.
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Alteração 63
Renato Brunetta

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 15 – alínea b)
Directiva 2002/22/CE
Artigo 25 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros assegurarão que 
todos os utilizadores finais que beneficiam 
de um serviço telefónico acessível ao 
público possam aceder aos serviços de 
informações de listas, em conformidade 
com o n.º 1, alínea b), do artigo 5.º.

3. Os Estados-Membros assegurarão que 
todos os utilizadores finais de um serviço
de comunicações electrónicas possam 
aceder aos serviços de informações de 
listas, em conformidade com o n.º 1, alínea 
b), do artigo 5.º e que os operadores que 
controlam o acesso a esses serviços 
forneçam serviços de acesso em condições 
justas, orientadas em função dos custos, 
objectivas, não discriminatórias e 
transparentes.

Or. en

Justificação

As obrigações impostas ao nível grossista são justificadas para assegurar aos utilizadores o 
pleno benefício da concorrência no domínio dos serviços de informações de listas, além de 
permitirem a supressão da pesada regulamentações no domínio do serviço universal a nível 
retalhista. A possibilidade de um cidadão europeu viajar para outros Estados-Membros e 
aceder ao seu fornecedor habitual de serviços de informações de listas, tendo em vista a 
obtenção de informações na sua língua nacional, é essencial para a promoção do mercado 
único.

Alteração 64
Renato Brunetta

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 15 – alínea b-A) (nova)
Directiva 2002/22/CE
Artigo 25 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

b-A) O n.º 4 do artigo 25.º passa a ter a 
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seguinte redacção:
"4. Os Estados-Membros não manterão 
quaisquer restrições regulamentares que 
impeçam os utilizadores finais de um 
Estado-Membro de acederem 
directamente ao serviço de informações 
de listas de outro Estado-Membro,
através de serviços de comunicação vocal 
ou SMS, e tomarão as medidas 
necessárias para assegurar esse acesso, 
nos termos do artigo 28.º da presente 
directiva.

Or. en

Justificação

As obrigações impostas ao nível grossista são justificadas para assegurar aos utilizadores o 
pleno benefício da concorrência no domínio dos serviços de informações de listas, além de 
permitirem a supressão da pesada regulamentações no domínio do serviço universal a nível 
retalhista. A possibilidade de um cidadão europeu viajar para outros Estados-Membros e 
aceder ao seu fornecedor habitual de serviços de informações de listas, tendo em vista a 
obtenção de informações na sua língua nacional, é essencial para a promoção do mercado 
único.

Alteração 65
Erika Mann

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 16
Directiva 2002/22/CE
Artigo 26 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros assegurarão que as 
empresas que fornecem um serviço que 
permite efectuar chamadas nacionais e/ou 
internacionais através de um número ou 
números incluídos num plano nacional ou 
internacional de numeração telefónica 
ofereçam acesso aos serviços de 
emergência.

2. Os Estados-Membros assegurarão que as 
empresas que fornecem um serviço que 
permite efectuar e receber chamadas 
nacionais e/ou internacionais através de um 
número ou números incluídos num plano 
nacional ou internacional de numeração 
telefónica ofereçam acesso aos serviços de 
emergência.

Or. en
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Justificação

A definição proposta aplicaria de forma demasiado abrangente as obrigações relativas às 
chamadas de emergência e contemplaria serviços cuja regulamentação não estava prevista 
no âmbito do quadro existente e que não se destinam a substituir os serviços de telefonia (por 
exemplo, séries de chamadas de saída apenas para números de telefone internacionais). 
Gostaria de advertir contra esta abordagem, uma vez que pode desencorajar o lançamento de 
alguns serviços inovadores, ao impor condições demasiado pesadas antes de a tecnologia 
estar plenamente desenvolvida.

Alteração 66
Nikolaos Vakalis

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 16
Directiva 2002/22/CE
Artigo 26 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros assegurarão que os 
utilizadores finais com deficiência possam 
aceder aos serviços de emergência. Para 
que os utilizadores finais com deficiência 
possam aceder aos serviços de emergência 
quando viajam noutros Estados-Membros, 
as medidas adoptadas poderão, 
nomeadamente, assegurar a conformidade 
com as normas ou especificações 
pertinentes publicadas nos termos do artigo 
17.º da Directiva 2002/21/CE (Directiva-
Quadro).

4. Os Estados-Membros assegurarão que os 
utilizadores finais com deficiência possam 
aceder aos serviços de emergência, em 
conformidade com o disposto no Artigo 7. 
Para que os utilizadores finais com 
deficiência possam aceder aos serviços de 
emergência quando viajam noutros 
Estados-Membros, as medidas adoptadas 
poderão, nomeadamente, assegurar a 
conformidade com as normas ou 
especificações pertinentes publicadas nos 
termos do artigo 17.º da Directiva 
2002/21/CE (Directiva-Quadro).

Or. el

Justificação

Estas medidas podem incluir o fornecimento de equipamento terminal especial para 
utilizadores com deficiência, particularmente pessoas surdas ou com problemas auditivos, 
pessoas com deficiências da fala ou pessoas surdas e invisuais, juntamente com serviços de 
transmissão de dados ou outro equipamento especial, que deveria ser fornecido pelos 
Estados-Membros.
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Alteração 67
Nikolaos Vakalis

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 16
Directiva 2002/22/CE
Artigo 26 – n.º 5 –  parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

(5) Os Estados-Membros assegurarão que a 
informação de localização da chamada seja 
disponibilizada gratuitamente às entidades 
responsáveis pelos serviços de emergência, 
em todas as chamadas para o número único 
europeu de chamadas de emergência 
“112”.

(5) Os Estados-Membros assegurarão que a 
informação de localização da chamada seja 
disponibilizada às entidades responsáveis 
pelos serviços de emergência, em todas as 
chamadas para o número único europeu de 
chamadas de emergência “112”. O custo 
do envio desta informação será suportado 
nos termos das disposições nacionais 
relevantes aplicáveis aos números 
nacionais de chamadas de emergência.

Or. el

Justificação

É necessário harmonizar as medidas destinadas a cobrir os custos da informação de 
localização das chamadas para o número de emergência 112 com as disposições em matéria 
de segurança pública em vigor nos Estados-Membros.

Alteração 68
Herbert Reul

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 16
Directiva 2002/22/CE
Artigo 26 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. Para assegurar a efectiva implementação 
dos serviços "112" nos Estados-Membros, 
incluindo o acesso para os utilizadores 
finais com deficiência quando viajam 
noutros Estados-Membros, a Comissão, 
após consulta da Autoridade, poderá 

7. Para assegurar a efectiva implementação 
dos serviços "112" nos Estados-Membros, 
incluindo o acesso para os utilizadores 
finais com deficiência quando viajam 
noutros Estados-Membros, a Comissão 
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adoptar medidas técnicas de execução. poderá introduzir linhas de orientação.

Essas medidas, destinadas a alterar 
elementos não essenciais da presente 
directiva, complementando-a, serão 
adoptadas em conformidade com o 
procedimento de regulamentação com 
controlo a que se refere o n.º 2 do artigo 
37.º. Por imperativos de urgência, a 
Comissão poderá recorrer ao 
procedimento de urgência a que se refere 
o n.º 3 do artigo 37.º."

Or. de

Justificação

No actual quadro jurídico, é instituído o Comité das Comunicações para a adaptação técnica 
dos anexos nos termos do artigo 35.º da Directiva 2002/22/CE. Esta situação deverá manter-
se no novo quadro jurídico. A aplicação da comitologia, nos termos dos n.ºs 2 e 3 do artigo 
37.º, poderia ter como consequência a regulamentação de muitas áreas para além do âmbito 
do processo legislativo. A Comissão pode elaborar linhas de orientação no sentido de apoiar 
o processo de intercâmbio de boas práticas. Não há necessidade de uma Autoridade, nos 
termos em que esta se encontra prevista na proposta da Comissão COM(2007)699.

Alteração 69
Herbert Reul

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 16
Directiva 2002/22/CE
Artigo 28 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Para que os utilizadores finais 
disponham de acesso efectivo aos números 
e serviços disponíveis na Comunidade, a 
Comissão poderá, após consulta da 
Autoridade, adoptar medidas técnicas de 
execução. Essas medidas, destinadas a 
alterar elementos não essenciais da 
presente directiva, complementando-a, 
serão adoptadas em conformidade com o 
procedimento de regulamentação com 
controlo a que se refere o n.º 2 do artigo 

2. Para que os utilizadores finais 
disponham de acesso efectivo aos números 
e serviços disponíveis na Comunidade, a 
Comissão poderá introduzir linhas de 
orientação.
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37.º. Por imperativos de urgência, a 
Comissão poderá recorrer ao 
procedimento de urgência a que se refere 
o n.º 3 do artigo 37.º.

Or. de

Justificação

No actual quadro jurídico, é instituído o Comité das Comunicações para a adaptação técnica 
dos anexos nos termos do artigo 35.º da Directiva 2002/22/CE. Esta situação deverá manter-
se no novo quadro jurídico. A aplicação da comitologia, nos termos dos n.ºs 2 e 3 do artigo 
37.º, poderia ter como consequência a regulamentação de muitas áreas para além do âmbito 
do processo legislativo. A Comissão pode elaborar linhas de orientação no sentido de apoiar 
o processo de intercâmbio de boas práticas. Não há necessidade de uma Autoridade, nos 
termos em que esta se encontra prevista na proposta da Comissão COM(2007)699.

Alteração 70
Herbert Reul

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 18
Directiva 2002/22/CE
Artigo 30 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros assegurarão que 
todos os assinantes com números 
incluídos no plano nacional de 
numeração possam, mediante pedido, 
manter os seus números 
independentemente da empresa que 
fornece o serviço, em conformidade com o 
disposto na parte C do anexo I.

Suprimido

Or. de

Justificação

As medidas referentes à portabilidade dos números deveriam ser decididas pelo legislador, 
visto não se tratar de uma adaptação necessária em função das alterações tecnológicas ou do 
mercado.



AM\718824PT.doc 43/56 PE404.785v01-00

PT

Alteração 71
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 18
Directiva 2002/22/CE
Artigo 30 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A transferência de números e a 
subsequente activação destes devem ser 
executadas no prazo mais curto possível, 
nunca superior a um dia útil a contar do 
pedido inicial do assinante.

4. A transferência de números e a 
subsequente activação destes devem ser 
executadas no prazo mais curto possível, 
nunca superior a um dia útil a contar do 
pedido inicial do assinante, no caso de 
redes móveis, ou três dias úteis a contar 
do pedido inicial do assinante no caso de 
operadores de redes fixas.

Or. ro

Justificação

É importante estabelecer esta distinção pois a transferência pode implicar adaptações 
técnicas mais complicadas em função da infra-estrutura existente.

Alteração 72
Ivo Belet

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 18
Directiva 2002/22/CE
Artigo 30 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Sem prejuízo de um eventual período 
contratual mínimo, as autoridades 
reguladoras nacionais assegurarão que as 
condições e os procedimentos de rescisão 
do contrato não funcionem como 
desincentivo à mudança de fornecedor de 
serviços

6. Sem prejuízo de um eventual período 
contratual mínimo razoável, as autoridades 
reguladoras nacionais assegurarão que as 
condições e os procedimentos de rescisão 
do contrato não funcionem como 
desincentivo à mudança de fornecedor de 
serviços

Or. en
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Justificação

Os períodos contratuais mínimos devem ser razoáveis e não devem impedir a concorrência.

Alteração 73
Herbert Reul

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 19
Directiva 2002/22/CE
Artigo 31 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros poderão impor 
obrigações razoáveis de transporte para a 
transmissão de canais de rádio e televisão 
e serviços de acessibilidade especificados 
às empresas sob a sua jurisdição que 
oferecem redes de comunicações 
electrónicas utilizadas para a distribuição 
de emissões de rádio ou televisão ao 
público, sempre que um número 
significativo de utilizadores finais dessas 
redes as utilize como meio principal de 
recepção de emissões de rádio e televisão. 
Tais obrigações serão impostas apenas 
quando tal for necessário para realizar 
objectivos de interesse geral clara e 
especificamente definidos por cada Estado-
Membro no seu direito nacional, devendo 
ser proporcionadas e transparentes.

1. Os Estados-Membros poderão impor 
obrigações razoáveis de transporte para a 
transmissão de serviços de comunicação 
social audiovisual, bem como de serviços 
complementares especificados às empresas 
sob a sua jurisdição que oferecem redes de 
comunicações electrónicas utilizadas para a 
distribuição de emissões de rádio e 
serviços de comunicação social 
audiovisual ao público, sempre que um 
número significativo de utilizadores finais 
dessas redes as utilize como meio principal 
de recepção de emissões de rádio e 
serviços de comunicação social 
audiovisual. Tais obrigações serão 
impostas apenas quando tal for necessário 
para realizar objectivos de interesse geral 
clara e especificamente definidos por cada 
Estado-Membro no seu direito nacional, 
devendo ser proporcionadas e 
transparentes.

Or. de

Justificação

O âmbito de aplicação deve ser compatível com a Directiva "Televisão". O âmbito de 
aplicação das regras "must-carry" (relativas à obrigação de transporte), enunciadas no 
artigo 31.º, é demasiado restrito e contradiz o objectivo declarado do pacote 
"Telecomunicações": o reforço dos direitos dos consumidores e dos utilizadores. Trata-se da 
questão dos serviços de acessibilidade apenas para utilizadores com deficiência. Neste 
contexto, também as regras relativas à obrigação de transporte teriam de ser extensivas a 
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outros grupos como, por exemplo, as minorias linguísticas, ou os serviços complementares 
deveriam ser extensivos ao público (radiotexto, teletexto, informação sobre programação).

Alteração 74
Herbert Reul

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 19
Directiva 2002/22/CE
Artigo 31 – n.º 1 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros procederão à revisão 
das obrigações de transporte com 
intervalos máximos de três anos."

Os Estados-Membros procederão à revisão
das obrigações de transporte em intervalos 
regulares."

Or. de

Justificação

Tendo em vista os diferentes dispositivos jurídicos dos Estados-Membros, não tem de haver 
regras à escala da UE sobre a frequência com que deve ser realizada a verificação do 
cumprimento das obrigações.

Alteração 75
Herbert Reul

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 20
Directiva 2002/22/CE
Artigo 33 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Sem prejuízo da aplicação da Directiva 
1999/5/CE e, em especial, dos requisitos 
respeitantes às pessoas com deficiência, 
como previsto no n.º 3, alínea f), do artigo
3.º, e para melhorar a acessibilidade dos 
serviços e equipamentos de comunicações 
electrónicas para os utilizadores finais com 
deficiência, a Comissão poderá, após 
consulta da Autoridade, tomar as medidas 

4. Sem prejuízo da aplicação da Directiva 
1999/5/CE e, em especial, dos requisitos 
respeitantes às pessoas com deficiência, 
como previsto no n.º 3, alínea f), do artigo 
3.º, e para melhorar a acessibilidade dos 
serviços e equipamentos de comunicações 
electrónicas para os utilizadores finais com 
deficiência, a Comissão poderá introduzir 
linhas de orientação e tomar as medidas 
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técnicas de execução adequadas para dar 
resposta às questões levantadas no relatório 
a que se refere o n.º 3, na sequência de uma 
consulta pública. Essas medidas, 
destinadas a alterar elementos não 
essenciais da presente directiva, 
complementando-a, serão adoptadas em 
conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo a que se 
refere o n.º 2 do artigo 37.º. Por 
imperativos de urgência, a Comissão 
poderá recorrer ao procedimento de 
urgência a que se refere o n.º 3 do artigo 
37.º."

técnicas de execução adequadas para dar 
resposta às questões levantadas no relatório 
a que se refere o n.º 3, na sequência de uma 
consulta pública.

Or. de

Justificação

No actual quadro jurídico, é instituído o Comité das Comunicações para a adaptação técnica 
dos anexos nos termos do artigo 35.º da Directiva 2002/22/CE. Esta situação deverá manter-
se no novo quadro jurídico. A aplicação da comitologia, nos termos dos n.ºs 2 e 3 do artigo 
37.º, poderia ter como consequência a regulamentação de muitas áreas para além do âmbito 
do processo legislativo. A Comissão pode elaborar linhas de orientação no sentido de apoiar 
o processo de intercâmbio de boas práticas. Não há necessidade de uma Autoridade, nos 
termos em que esta se encontra prevista na proposta da Comissão COM(2007)699.

Alteração 76
Herbert Reul

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 24
Directiva 2002/22/CE
Artigo 37 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Sempre que se faça referência ao 
presente número, são aplicáveis os n.ºs 1 
a 4 do artigo 5.º-A e o artigo 7.º da 
Decisão 1999/468/CE, tendo-se em conta 
o disposto no seu artigo 8.º.

Suprimido

Or. de
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Justificação

No actual quadro jurídico, é instituído o Comité das Comunicações para a adaptação técnica 
dos anexos nos termos do artigo 35.º da Directiva 2002/22/CE. Esta situação deverá manter-
se no novo quadro jurídico. A aplicação do procedimento de comitologia com poderes de 
controlo do Parlamento Europeu poderia ter como consequência a regulamentação de muitas 
áreas para além do âmbito do processo legislativo clássico – ou seja, sem avaliação de 
impacto e sem debate público. A Comissão pode, contudo, elaborar linhas de orientação no 
sentido de apoiar o processo de intercâmbio de boas práticas.

Alteração 77
Herbert Reul

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 24
Directiva 2002/22/CE
Artigo 37 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Sempre que se faça referência ao 
presente número, são aplicáveis os n.ºs 1, 
2, 4 e 6 do artigo 5.º-A e o artigo 7.º da 
Decisão 1999/468/CE, tendo-se em conta 
o disposto no seu artigo 8.º."

Suprimido

Or. de

Justificação

No actual quadro jurídico, é instituído o Comité das Comunicações para a adaptação técnica 
dos anexos nos termos do artigo 35.º da Directiva 2002/22/CE. Esta situação deverá manter-
se no novo quadro jurídico. A aplicação da comitologia no procedimento de urgência poderia 
ter como consequência a regulamentação de muitas áreas para além do âmbito do processo 
legislativo clássico – ou seja, sem avaliação de impacto e sem debate público. A Comissão 
pode, contudo, elaborar linhas de orientação no sentido de apoiar o processo de intercâmbio 
de boas práticas.
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Alteração 78
Reino Paasilinna

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 2 – ponto 3 – alínea b)
Directiva 2002/58/CE
Artigo 4 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

"3. Em caso de violação da segurança que 
provoque, de modo acidental ou ilegal, a 
destruição, a perda, a alteração ou a 
divulgação ou acesso não autorizados a 
dados pessoais transmitidos, armazenados 
ou de outro modo processados no contexto 
do fornecimento de serviços de 
comunicações publicamente disponíveis na 
Comunidade, o fornecedor dos serviços de 
comunicações electrónicas publicamente 
disponíveis notificará, sem atrasos 
injustificados, essa violação ao assinante 
em causa e à autoridade reguladora 
nacional. No mínimo, a notificação ao 
assinante indicará a natureza da violação e 
recomendará medidas destinadas a limitar 
os seus eventuais efeitos negativos. A 
notificação à autoridade reguladora 
nacional indicará ainda as consequências 
da violação e as medidas tomadas pelo 
fornecedor para lhe fazer frente.

"3. Em caso de violação da segurança por 
parte do fornecedor dos serviços de 
comunicações electrónicas publicamente 
disponíveis que provoque, de modo 
acidental ou ilegal, a destruição, a perda, a 
alteração ou a divulgação ou acesso não 
autorizados a dados pessoais transmitidos, 
armazenados ou de outro modo 
processados no contexto do fornecimento 
de serviços de comunicações publicamente 
disponíveis na Comunidade, o fornecedor 
dos serviços de comunicações electrónicas 
publicamente disponíveis notificará, sem 
atrasos injustificados, essa violação à 
autoridade reguladora nacional. A
notificação indicará a natureza da violação 
e as suas consequências e as medidas 
tomadas pelo fornecedor para lhe fazer 
frente, bem como as medidas 
recomendadas para limitar os eventuais 
efeitos negativos. A autoridade reguladora 
nacional decidirá se o fornecedor dos 
serviços de comunicações electrónicas 
publicamente disponíveis notificará a 
violação ao assinante em causa. A 
Comissão poderá, após consulta da [xxx], 
tomar as medidas de coordenação 
apropriadas para garantir uma 
abordagem coerente a nível comunitário. 
Se necessário, a autoridade reguladora 
nacional em causa notificará a violação 
às autoridades reguladoras nacionais dos 
outros Estados-Membros e à [xxx[. Nos 
casos em que a revelação da violação seja 
do interesse público, a autoridade 
reguladora nacional poderá informar o 
público. De três em três meses, a 
autoridade reguladora nacional 
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apresentará à Comissão um relatório 
resumido sobre as notificações recebidas e 
as medidas tomadas em conformidade 
com o presente número.

Or. en

Justificação

Os fornecedores de serviços de comunicações electrónicas apenas são responsáveis pela 
notificação de violações da segurança se essas violações tiverem sido causadas pelas suas 
próprias acções e não por terceiros. Além disso, informar todos os assinantes de cada 
violação pode gerar confusão desnecessária. Caberá às autoridades reguladoras nacionais 
decidir se o risco para a segurança e as suas potenciais consequências são suficientemente 
graves para exigirem a adopção de medidas preventivas. A Comissão assegurará o 
acompanhamento dos casos de violações de segurança e das medidas tomadas pelas 
autoridades reguladoras nacionais para evitar eventuais consequências negativas que tais 
violações podem ou poderiam ter.

Alteração 79
Erika Mann

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 2 – ponto 3 – alínea b)
Directiva 2002/58/CE
Artigo 4 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Em caso de violação da segurança que 
provoque, de modo acidental ou ilegal, a 
destruição, a perda, a alteração ou a 
divulgação ou acesso não autorizados a 
dados pessoais transmitidos, armazenados 
ou de outro modo processados no contexto 
do fornecimento de serviços de 
comunicações publicamente disponíveis na 
Comunidade, o fornecedor dos serviços de 
comunicações electrónicas publicamente 
disponíveis notificará, sem atrasos 
injustificados, essa violação ao assinante 
em causa e à autoridade reguladora 
nacional. No mínimo, a notificação ao 
assinante indicará a natureza da violação e 
recomendará medidas destinadas a limitar 

3. Em caso de violação da segurança que 
provoque, de modo acidental ou ilegal, a 
destruição, a perda, a alteração ou a 
divulgação ou acesso não autorizados a 
dados pessoais transmitidos, armazenados 
ou de outro modo processados no contexto 
do fornecimento de serviços de 
comunicações publicamente disponíveis na 
Comunidade, o fornecedor dos serviços de 
comunicações electrónicas publicamente 
disponíveis notificará, sem atrasos 
injustificados, essa violação ao assinante 
em causa e à autoridade reguladora 
nacional. No mínimo, a notificação ao 
assinante indicará a natureza da violação e 
recomendará medidas destinadas a limitar 
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os seus eventuais efeitos negativos. A 
notificação à autoridade reguladora 
nacional indicará ainda as consequências 
da violação e as medidas tomadas pelo 
fornecedor para lhe fazer frente.

os seus eventuais efeitos negativos. A 
notificação à autoridade reguladora 
nacional indicará ainda as consequências 
da violação e as medidas tomadas pelo 
fornecedor para lhe fazer frente.

Uma violação da segurança apenas deve 
ser considerada como causadora de 
prejuízos significativos quando diga 
respeito a um crime específico.
Se os dados tiverem sido inutilizados por 
meios técnicos ou processuais, ao ponto 
de o risco de perda ser reduzido ou ter 
sido substancialmente minimizado, uma 
violação da segurança dos dados não deve 
ser considerada como causadora de 
prejuízos significativos para o utilizador 
final, devendo no entanto ser fornecida 
uma justificação mediante pedido.

Or. en

Alteração 80
Ivo Belet

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 2 – ponto 3 – alínea b)
Directiva 2002/58/CE
Artigo 4 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Em caso de violação da segurança que 
provoque, de modo acidental ou ilegal, a 
destruição, a perda, a alteração ou a 
divulgação ou acesso não autorizados a 
dados pessoais transmitidos, armazenados 
ou de outro modo processados no contexto 
do fornecimento de serviços de 
comunicações publicamente disponíveis na 
Comunidade, o fornecedor dos serviços de 
comunicações electrónicas publicamente 
disponíveis notificará, sem atrasos 
injustificados, essa violação ao assinante 
em causa e à autoridade reguladora 
nacional. No mínimo, a notificação ao 

3. Em caso de violação grave da segurança 
que provoque a divulgação ou acesso não 
autorizados a dados pessoais transmitidos, 
armazenados ou de outro modo 
processados no contexto do fornecimento 
de serviços de comunicações electrónicas
publicamente disponíveis na Comunidade e 
que prejudique o consumidor, o 
fornecedor dos serviços de comunicações 
electrónicas publicamente disponíveis 
notificará, sem atrasos injustificados, essa 
violação ao assinante em causa e à 
autoridade reguladora nacional. No 
mínimo, a notificação ao assinante indicará 
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assinante indicará a natureza da violação e 
recomendará medidas destinadas a limitar 
os seus eventuais efeitos negativos. A 
notificação à autoridade reguladora 
nacional indicará ainda as consequências 
da violação e as medidas tomadas pelo 
fornecedor para lhe fazer frente.

a natureza da violação e recomendará 
medidas destinadas a limitar os seus 
eventuais efeitos negativos. A notificação à 
autoridade reguladora nacional indicará 
ainda as consequências da violação e as 
medidas tomadas pelo fornecedor para lhe 
fazer frente.

Or. en

Justificação

A obrigação de notificação de uma violação da segurança deve ser proporcional à violação 
ocorrida.

Alteração 81
Ivo Belet

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 2 – ponto 4
Directiva 2002/58/CE
Artigo 5 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros assegurarão que o 
armazenamento de informações ou o 
acesso a informações já armazenadas no 
equipamento terminal de um assinante ou 
utilizador só seja permitido se forem 
fornecidas ao assinante ou ao utilizador 
em causa informações claras e completas, 
em conformidade com a Directiva 
95/46/CE, nomeadamente sobre os 
objectivos do processamento, e se lhe for 
dado, pelo controlador dos dados, o direito 
de recusar esse processamento. Tal não 
impedirá o armazenamento técnico ou o 
acesso que tenha como única finalidade 
efectuar ou facilitar a transmissão de uma 
comunicação através de uma rede de 
comunicações electrónicas, ou que seja 
estritamente necessário para fornecer um 
serviço da sociedade da informação que 
tenha sido expressamente solicitado pelo 

3. Os Estados-Membros assegurarão que o 
armazenamento de informações ou o 
acesso a informações já armazenadas no 
equipamento terminal de um assinante ou 
utilizador só seja permitido se este tiver 
dado o seu consentimento prévio com 
base em informações claras e completas, 
em conformidade com a Directiva 
95/46/CE, nomeadamente sobre os 
objectivos do processamento, e se lhe for 
dado, pelo controlador dos dados, o direito 
de recusar esse processamento. Tal não 
impedirá o armazenamento técnico ou o 
acesso que tenha como única finalidade 
efectuar ou facilitar a transmissão de uma 
comunicação através de uma rede de 
comunicações electrónicas, ou que seja 
estritamente necessário para fornecer um 
serviço da sociedade da informação que 
tenha sido expressamente solicitado pelo 
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assinante ou pelo utilizador. assinante ou pelo utilizador. Deves ser 
sempre solicitado o consentimento prévio 
do assinante, independentemente da sua 
concordância com as disposições gerais.

Or. en

Justificação

A utilização de informações pessoais é uma prática muito generalizada no âmbito das 
comunicações electrónicas. Antes de aceder às informações, é conveniente procurar obter o 
consentimento prévio do assinante, independentemente da sua concordância com todas as 
outras condições.

Alteração 82
Ivo Belet

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 2 – ponto 4-A (novo)
Directiva 2002/58/CE
Artigo 6 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

(4-A) O n.º 3 do artigo 6.º passa a ter a 
seguinte redacção:
"3. Para efeitos de comercialização dos 
serviços de comunicações electrónicas ou 
para o fornecimento de serviços de valor 
acrescentado, o prestador de um serviço 
de comunicações electrónicas 
publicamente disponível pode tratar os 
dados referidos no n.º 1 na medida do 
necessário e pelo tempo necessário para 
a prestação desses serviços ou dessa 
comercialização, se o assinante ou 
utilizador a quem os dados dizem 
respeito tiver dado o seu consentimento 
prévio. Serão dadas [...] aos utilizadores 
ou assinantes informações claras e 
completas sobre a possibilidade de 
retirarem a qualquer momento o seu 
consentimento para o tratamento dos 
dados de tráfego. Os procedimentos para 
a retirada do consentimento serão fáceis e 
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simples.

Or. en

Justificação

A utilização de informações pessoais é uma prática muito generalizada no âmbito das 
comunicações electrónicas. Antes de aceder às informações, é conveniente procurar obter o 
consentimento prévio do assinante, independentemente da sua concordância com todas as 
outras condições.

Alteração 83
Ivo Belet

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 2 – ponto 4-B (novo)
Directiva 2002/58/CE
Artigo 9 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

(4-B) O n.º 1 do artigo 9.º passa a ter a 
seguinte redacção:
"1. Nos casos em que são processados 
dados de localização, para além dos 
dados de tráfego, relativos a utilizadores 
ou assinantes de redes públicas de 
comunicações ou de serviços de 
comunicações electrónicas publicamente 
disponíveis, esses dados só podem ser 
tratados se forem tornados anónimos e
com o consentimento prévio dos 
utilizadores ou assinantes, na medida do 
necessário e pelo tempo necessário para 
a prestação de um serviço de valor 
acrescentado. O prestador de serviços 
deve informar os utilizadores ou 
assinantes, antes de obter o seu 
consentimento, do tipo de dados de 
localização, para além dos dados de 
tráfego, que serão tratados, dos fins e 
duração do tratamento e da eventual 
transmissão dos dados a terceiros para 
efeitos de fornecimento de serviços de 
valor acrescentado. Os utilizadores ou 
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assinantes devem dispor de informações 
claras e completas sobre a possibilidade 
de retirar em qualquer momento o seu 
consentimento para o tratamento dos 
dados de localização, para além dos 
dados de tráfego. Os procedimentos para 
a retirada do consentimento serão fáceis e 
simples. 

Or. en

Justificação

A utilização de informações pessoais é uma prática muito generalizada no âmbito das 
comunicações electrónicas. Antes de aceder às informações, é conveniente procurar obter o 
consentimento prévio do assinante, independentemente da sua concordância com todas as
outras condições.

Alteração 84
Renato Brunetta, Gabriele Albertini

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 2 – ponto 4-C (novo)
Directiva 2002/58/CE
Artigo 12 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

(4-C) O n.º 2 do artigo 12.º passa a ter a 
seguinte redacção:
"2. Os Estados-Membros assegurarão 
que, no caso de a inclusão de dados 
pessoais relativos aos utilizadores finais 
de redes e serviços de comunicações 
electrónicas nas bases de dados de listas 
de assinantes ser automática, seja dada 
aos utilizadores a possibilidade efectiva de 
retirarem ou limitarem esses dados ou, se
tal não for possível, sejam expressamente 
convidados, no momento da requisição do 
serviço, e, a partir daí, periodicamente, a 
informarem se e como desejam que as 
informações pertinentes sejam incluídas 
nas bases de dados de listas de assinantes. 
Aos utilizadores finais será igualmente 
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oferecida a opção de terem determinadas 
informações incluídas na base de dados, 
embora não divulgadas aos utilizadores 
dos serviços de listas, bem como de 
verificar, corrigir ou retirar esses dados. 
A não inclusão numa lista pública de 
assinantes, a verificação, a correcção e a 
retirada de dados pessoais da mesma 
devem ser gratuitas."

Or. en

Justificação

Os prestadores de serviços de informação de listas podem, deste modo, facilitar as 
comunicações com os clientes das redes de comunicações electrónicas (RCE) sem 
comprometer as exigências de privacidade, sendo, assim, cumprido de forma mais eficaz o 
duplo objectivo da inclusão e privacidade. É necessário pôr em prática mecanismos que 
garantam o exercício do direito dos utilizadores finais a serem, desta forma, incluídos nas 
bases de dados de listas de assinantes e, assim, garantir a abrangência dos serviços de listas, 
em conformidade com o Considerando 11 da Directiva "Serviço Universal".

Alteração 85
Reino Paasilinna

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 2 – ponto 4-D (novo)
Directiva 2002/58/CE
Artigo 13 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

(4-D) O n.º 1 do artigo 13.º passa a ter a 
seguinte redacção:
1. A utilização de sistemas de chamada 
automatizados sem intervenção humana 
(aparelhos de chamada automáticos), de 
aparelhos de fax ou de correio 
electrónico para fins de comercialização 
directa apenas poderá ser autorizada em 
relação a assinantes que tenham dado o 
seu consentimento prévio. A transmissão 
automatizada de mensagens não 
solicitadas para equipamentos de rádio ou 
equipamentos terminais de 
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telecomunicações de pessoas singulares 
apenas poderá ser autorizada com o seu 
consentimento prévio.

Or. en

Justificação

O âmbito das comunicações não solicitadas deve ser actualizada em função do 
desenvolvimento tecnológico, dado que existem, actualmente, dispositivos capazes de 
comunicar uns com os outros sem utilizar a rede pública de comunicações.

Alteração 86
Ivo Belet

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 2 – ponto 4-E (novo)
Directiva 2002/58/CE
Artigo 13 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

(4-E) No artigo 13.º, é suprimido o n.º 2.

Or. en

Justificação

Uma vez que as comunicações não solicitadas se tornaram tão generalizadas na Internet, os 
consumidores devem optar sempre pelo regime do consentimento prévio (opt-in).
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