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Alteração 24
Astrid Lulling

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) No que respeita às futuras redes IP, 
em que a oferta de um serviço pode ser 
separada da oferta da rede, os 
Estados-Membros devem decidir das 
medidas mais adequadas a tomar para 
assegurar a disponibilidade de serviços 
telefónicos acessíveis ao público 
oferecidos através de redes de 
comunicações públicas e um acesso 
ininterrupto aos serviços de emergência em 
caso de ruptura catastrófica da rede ou em 
casos de força maior.

(17) No que respeita às futuras redes IP, 
em que a oferta de um serviço pode ser 
separada da oferta da rede, os 
Estados-Membros devem decidir das 
medidas mais adequadas a tomar para 
assegurar a disponibilidade de serviços 
telefónicos acessíveis ao público 
oferecidos através de redes de 
comunicações públicas e um acesso 
ininterrupto aos serviços de emergência em 
caso de ruptura catastrófica da rede ou em 
casos de força maior, tendo em conta as 
dificuldades técnicas inerentes à 
prestação de tais serviços e de forma a 
não causar um encargo excessivo ou um 
obstáculo ao desenvolvimento de serviços 
e aplicações inovadoras.

Or. en

Justificação

A regulamentação relativa ao serviço telefónico acessível ao público (PATS) deve ser 
reservada aos (PATS) àqueles que substituem de forma similar os serviços telefónicos 
retalhistas tradicionais, quando existe um risco de confundir o consumidor e se justifique um 
alto nível de protecção, também em relação ao acesso aos serviços de urgência.

Não parece existirem expectativas por parte do utilizador de aceder a serviços de urgência 
em caso de serviços que são independentes da rede e não oferecem serviços telefónicos 
tradicionais ou substituem de forma similar os serviços telefónicos tradicionais. A opção 
sugerida visa garantir que a presente disposição não se refira a estes serviços específicos.
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Alteração 25
Astrid Lulling

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) Os utilizadores finais devem poder ter 
acesso e chamar os serviços de emergência 
disponíveis utilizando qualquer serviço 
telefónico que permita efectuar chamadas 
vocais através de um número ou de 
números incluídos nos planos nacionais ou 
internacionais de numeração telefónica. As 
entidades responsáveis pelos serviços de 
emergência devem poder atender e tratar as 
chamadas para o número "112" no mínimo 
tão pronta e eficazmente como as 
chamadas para outros números de 
emergência nacionais. É importante 
realizar acções de sensibilização para o 
"112", a fim de melhorar o nível de
protecção e segurança dos cidadãos que 
viajam na União Europeia. Para tal, os 
cidadãos devem ser devidamente 
informados da possibilidade de utilizarem 
o "112" como número único de emergência 
quando viajam em qualquer Estado-
Membro, nomeadamente através das 
informações fornecidas nos terminais 
internacionais de autocarros, estações de 
caminho-de-ferro, portos, aeroportos e 
ainda nas listas telefónicas, cabinas 
telefónicas, facturas e outras informações 
aos assinantes. Deve reforçar-se a 
obrigação de fornecimento da informação 
de localização da chamada, para aumentar 
a protecção dos cidadãos da União 
Europeia. Em especial, os operadores 
devem fornecer a informação de 
localização da chamada aos serviços de 
emergência em modo "push" (envio 
automático). Para dar resposta à evolução 
tecnológica, incluindo a que permite 
fornecer informação de localização com 
precisão crescente, a Comissão deve poder 
adoptar medidas técnicas de execução de 

(19) Os utilizadores finais devem poder ter 
acesso e chamar os serviços de emergência 
disponíveis utilizando qualquer serviço 
telefónico que permita efectuar e receber 
chamadas vocais através de um número ou 
de números incluídos nos planos nacionais 
ou internacionais de numeração telefónica. 
As entidades responsáveis pelos serviços 
de emergência devem poder atender e 
tratar as chamadas para o número "112" no 
mínimo tão pronta e eficazmente como as 
chamadas para outros números de 
emergência nacionais. É importante 
realizar acções de sensibilização para o 
"112", a fim de melhorar o nível de 
protecção e segurança dos cidadãos que 
viajam na União Europeia. Para tal, os 
cidadãos devem ser devidamente 
informados da possibilidade de utilizarem 
o "112" como número único de emergência 
quando viajam em qualquer Estado-
Membro, nomeadamente através das 
informações fornecidas nos terminais 
internacionais de autocarros, estações de 
caminho-de-ferro, portos, aeroportos e 
ainda nas listas telefónicas, cabinas 
telefónicas, facturas e outras informações 
aos assinantes. Deve reforçar-se a 
obrigação de fornecimento da informação 
de localização da chamada, para aumentar 
a protecção dos cidadãos da União 
Europeia. Em especial, os operadores 
devem fornecer a informação de 
localização da chamada aos serviços de 
emergência em modo "push" (envio 
automático). Tendo em conta que estas 
medidas visam garantir a segurança dos 
utilizadores, não devem constituir um 
encargo excessivo para os fornecedores 
ou limitar a evolução ou o 
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modo a garantir a efectiva implantação do 
"112" na Comunidade, para benefício
dos cidadãos da União Europeia.

desenvolvimento de serviços e aplicações.

Or. en

Justificação

A reinserção de “e receber” torna claro que se faz unicamente referência aos serviços em 
questão e não aos serviços novos e independentes da rede, que não oferecem serviços 
telefónicos tradicionais nem de substituição similar e em relação aos quais não parece 
existirem expectativas por parte dos utilizadores de aceder a serviços de urgência.

O reforço da protecção dos utilizadores não deve limitar a inovação nem constituir um 
encargo excessivo e injustificado para os fornecedores.

Alteração 26
Piia-Noora Kauppi

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 
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 

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

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 dezoito meses, 
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.

Or. en

Justificação

Os operadores de cabo de vários países permanecem ainda submetidos a múltiplas 
obrigações de transporte. São vítimas da aplicação incoerente e ainda incompleta do artigo 
31.º no quadro vigente. A proposta da Comissão de rever periodicamente todas as obrigações 
de transporte nacionais pode ser justificada. Porém, o intervalo de três anos entre cada 
revisão periódica é demasiado longo, devendo passar a ser de 18 meses.

Alteração 27
Piia-Noora Kauppi

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 32

Texto da Comissão Alteração

(32) No estabelecimento de regras 
circunstanciadas respeitantes ao formato da 

(32) No estabelecimento de regras 
circunstanciadas respeitantes ao formato da 
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notificação das violações de segurança e 
aos procedimentos a ela aplicáveis, devem 
ter-se devidamente em conta as 
circunstâncias da violação, nomeadamente 
a eventual existência de protecção dos 
dados pessoais por cifragem ou outros 
meios, o que reduz eficazmente a 
probabilidade de falsificação da identidade 
ou outras formas de utilização abusiva. Por 
outro lado, essas regras e procedimentos 
devem ter em consideração os legítimos 
interesses das autoridades policiais nos 
casos em que uma divulgação precoce de 
informações possa dificultar
desnecessariamente a investigação das 
circunstâncias de uma violação da 
segurança.

notificação das violações de segurança e 
aos procedimentos a ela aplicáveis, devem 
ter-se devidamente em conta as 
circunstâncias da violação, nomeadamente 
a eventual existência de protecção dos 
dados pessoais por cifragem ou outros 
meios, o que reduz eficazmente a 
probabilidade de falsificação da identidade 
ou outras formas de utilização abusiva. As
regras e procedimentos não devem 
dificultar a investigação conduzida pelas
autoridades policiais das circunstâncias de 
uma violação da segurança.

Or. en

Justificação

O equipamento terminal constitui o elo mais fraco numa rede e deve, por conseguinte, ser 
bem protegido. Os utilizadores finais devem compreender os riscos a que estão submetidos 
quando navegam na Internet e quando descarregam e utilizam programas ou suportes de 
armazenamento de dados.  Os utilizadores finais devem estar conscientes dos riscos que 
existem e agir de forma adequada para proteger o seu equipamento terminal. Os 
Estados-Membros devem incentivar ao reforço da sensibilização neste domínio.

Alteração 28
Piia-Noora Kauppi

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 34

Texto da Comissão Alteração

(34) A utilização de software que 
monitoriza sub-repticiamente as acções do 
utilizador e/ou subverte o funcionamento 
do equipamento terminal do utilizador em 
benefício de terceiros (software espião) 
constitui uma séria ameaça à privacidade 
dos utilizadores. É necessário assegurar um 
nível de protecção elevado e equivalente 

(34) A utilização de software que 
monitoriza sub-repticiamente as acções do 
utilizador e/ou subverte o funcionamento 
do equipamento terminal do utilizador em 
benefício de terceiros (software espião) 
constitui uma séria ameaça à privacidade 
dos utilizadores. É necessário assegurar um 
nível de protecção elevado e equivalente 
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para a esfera privada dos utilizadores, 
independentemente do facto de o software 
espião ser inadvertidamente telecarregado 
via redes de comunicações electrónicas ou 
entregue e instalado furtivamente em 
software distribuído através de outros 
suportes externos de armazenamento de 
dados, como CD, CD-ROM e chaves USB.

para a esfera privada dos utilizadores, 
independentemente do facto de o software 
espião ser inadvertidamente telecarregado 
via redes de comunicações electrónicas ou 
entregue e instalado furtivamente em 
software distribuído através de outros 
suportes externos de armazenamento de 
dados, como CD, CD-ROM e chaves USB. 
Os Estados-Membros devem incentivar os 
utilizadores finais a tomar as medidas 
necessárias para proteger o seu 
equipamento terminal contra vírus e 
programas espiões.

Or. en

Justificação

Idêntica à justificação da alteração 4.

Alteração 29
Pervenche Berès

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

Texto da Comissão Alteração

2. A presente directiva estabelece os 
direitos dos utilizadores finais e as 
correspondentes obrigações das empresas 
que oferecem redes e serviços de 
comunicações electrónicas acessíveis ao 
público. Relativamente à necessidade de 
assegurar a oferta de um serviço universal 
num ambiente de mercados abertos e 
concorrenciais, a presente directiva define 
o conjunto mínimo de serviços de 
qualidade especificada a que todos os 
utilizadores finais têm acesso, a um preço 
acessível à luz das condições específicas 
nacionais, sem distorção da concorrência. 
A presente directiva estabelece igualmente 

2. A presente directiva estabelece os 
direitos dos utilizadores finais e as 
correspondentes obrigações das empresas 
que oferecem redes e serviços de 
comunicações electrónicas acessíveis ao 
público. Relativamente à necessidade de 
assegurar a oferta de um serviço universal 
num ambiente de mercados abertos e 
concorrenciais, a presente directiva define 
o conjunto mínimo de serviços de 
qualidade especificada a que todos os 
utilizadores finais têm acesso, a um preço 
acessível à luz do estado da tecnologia e 
das condições específicas nacionais, sem 
distorção da concorrência. A presente 
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obrigações respeitantes à oferta de 
determinados serviços obrigatórios.

directiva estabelece igualmente obrigações 
respeitantes à oferta de determinados 
serviços obrigatórios.

Or. en

Justificação

A directiva deve assegurar a garantia do serviço universal e o cumprimento por parte dos 
fornecedores das suas obrigações no quadro deste objectivo.

Alteração 30
Bernhard Rapkay

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3
Directiva 2002/22/CE
Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros assegurarão que 
todos os pedidos razoáveis de ligação num 
local fixo a uma rede de comunicações 
públicas sejam satisfeitos pelo menos por 
uma empresa. 

1. Os Estados-Membros assegurarão que 
todos os pedidos razoáveis de ligação num 
local fixo a uma rede de comunicações 
públicas ou a uma rede celular sejam 
satisfeitos pelo menos por uma empresa.

Or. en

Alteração 31
Pervenche Berès

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3
Directiva 2002/22/CE
Artigo 4 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A ligação fornecida deve poder servir de 
suporte a comunicações vocais, facsimile e 
de dados, com débito suficiente para um 
acesso funcional à Internet, tendo em 
consideração as tecnologias dominantes 

Não se aplica à versão portuguesa.
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utilizadas pela maioria dos assinantes, bem 
como a viabilidade tecnológica.

Or. en

Justificação

Não se aplica à versão portuguesa.

Alteração 32
Pervenche Berès

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3
Directiva 2002/22/CE
Artigo 4 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros assegurarão que 
todos os pedidos razoáveis de fornecimento 
de um serviço telefónico, através da 
ligação à rede referida no n.º 1, que permita 
efectuar e receber chamadas nacionais e 
internacionais e chamadas para os serviços 
de emergência através do número “112”, 
sejam satisfeitos pelo menos por uma 
empresa.

3. Os Estados-Membros assegurarão que 
sejam satisfeitos pelo menos por uma 
empresa todos os pedidos razoáveis de 
fornecimento de um serviço telefónico, 
através da ligação à rede referida no n.º 1, 
que permita comunicações vocais, por fax 
e de dados, com débito suficiente para um 
acesso funcional à Internet, tendo em 
consideração as tecnologias dominantes 
utilizadas pela maioria dos assinantes, 
bem como a viabilidade tecnológica.

Or. en

Justificação

Idêntica à justificação da alteração 6.
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Alteração 33
Bernhard Rapkay

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3
Directiva 2002/22/CE
Artigo 4 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros assegurarão que 
todos os pedidos razoáveis de fornecimento 
de um serviço telefónico, através da 
ligação à rede referida no n.º 1, que permita 
efectuar e receber chamadas nacionais e 
internacionais e chamadas para os serviços 
de emergência através do número “112”, 
sejam satisfeitos pelo menos por uma 
empresa.

3. Os Estados-Membros assegurarão que 
todos os pedidos razoáveis de fornecimento 
de um serviço telefónico e de 
comunicação de dados, através da ligação 
à rede referida no n.º 1, que permita 
efectuar e receber chamadas nacionais e 
internacionais, dados e chamadas para os 
serviços de emergência através do número 
“112”, sejam satisfeitos pelo menos por 
uma empresa.

Or. en

Justificação

Não só devem ser garantidos os serviços telefónicos, como também os serviços de 
comunicação de dados.

Alteração 34
Piia-Noora Kauppi

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 11
Directiva 2002/22/CE
Artigos 18 e 19

Texto da Comissão Alteração

São suprimidos os artigos 18.º e 19.º. O artigo 18.º é suprimido.

Or. en

Justificação

A pré-selecção e a selecção do operador constituíram um importante instrumento destinado a 
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reforçar a concorrência e garantir o acesso de todos os consumidores a serviços de 
comunicação.

Alteração 35
Piia-Noora Kauppi

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. en

Justificação

The review of the Universal Service Directive is not the most opportune legislative act  to 
review the rules on liability of undertakings providing electronic communications services 
and networks. The proposed wording would be contrary to the rules as foreseen in Directive 
2000/31/EC on e-commerce and in Directive 2001/29/EC on the harmonisation of certain 
aspects of copyright and related rights in the Information Society . The “most common acts of 
infringements” would create legal uncertainty for the undertakings as the interpretation of 
this concept differs among the Member States. It would be more efficient and welcomed if the 
discussion on the protection of copyright and related issues on electronic communications 
networks would be dealt with within the Content Online proposal of the EC.
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Alteração 36
Bernhard Rapkay

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

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros assegurarão que 
sejam disponibilizadas aos utilizadores 
finais e consumidores, em conformidade 
com o disposto no anexo II, informações 
transparentes, comparáveis, adequadas e 
actualizadas sobre os preços e as tarifas 
aplicáveis e as condições normais 
respeitantes ao acesso e utilização dos 
serviços identificados nos artigos 4.º, 5.º, 
6.º e 7.º.

1. Os Estados-Membros assegurarão que 
sejam disponibilizadas aos utilizadores 
finais e consumidores, em conformidade 
com o disposto no anexo II, informações 
transparentes, comparáveis, adequadas e 
actualizadas sobre os preços e as tarifas 
aplicáveis e as condições normais. Essas 
informações serão publicadas numa 
forma facilmente acessível.

Or. en

Justificação

A transparência é essencial para todos os serviços de telecomunicações, pelo que a 
informação deve ser publicada de uma forma acessível.

Alteração 37
Pervenche Berès

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 14
Directiva 2002/22/CE
Artigo 23

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros tomarão todas as 
medidas necessárias para assegurar a
disponibilidade dos serviços telefónicos 
acessíveis ao público fornecidos através de 
redes de comunicações públicas em caso 
de ruptura catastrófica da rede ou em casos 
de força maior. Os Estados-Membros

Os Estados-Membros tomarão todas as 
medidas necessárias para assegurar que os 
prestadores de serviços cumprem a sua 
obrigação de serviço universal, 
nomeadamente através da disponibilidade 
dos serviços telefónicos acessíveis ao 
público fornecidos através de redes de 
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assegurarão que as empresas que fornecem 
serviços telefónicos acessíveis ao público 
tomem todas as medidas razoáveis para 
assegurar o acesso ininterrupto aos serviços 
de emergência.

comunicações públicas, em particular em 
caso de ruptura catastrófica da rede ou em 
casos de força maior. Os Estados-Membros
assegurarão que as empresas que fornecem 
serviços telefónicos acessíveis ao público 
tomem todas as medidas razoáveis para 
assegurar o acesso ininterrupto aos serviços 
de emergência.

Or. en

Justificação

Idêntica à justificação da alteração 6.

Alteração 38
Astrid Lulling

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, na medida em que isso for 
tecnicamente viável.

Or. en

Justificação

Idêntica à justificação da alteração 1.
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Alteração 39
Bernhard Rapkay

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. As autoridades reguladoras nacionais 
assegurarão que a duração mínima dos 
contratos e as condições e os 
procedimentos de rescisão do contrato não 
funcionem como desincentivo à mudança 
de fornecedor de serviços.

Or. en

Alteração 40
Bernhard Rapkay

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 18
Directiva 2002/22/CE
Artigo 30 – n.° 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

6-A. Os Estados-Membros assegurarão 
que a duração mínima dos contratos 
celebrados entre assinantes e empresas 
que oferecem serviços de comunicações 
electrónicas não seja superior a 12 meses. 

Or. en
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Alteração 41
Piia-Noora Kauppi

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

As obrigações a que se refere o primeiro 
parágrafo serão revistas pelos 
Estados-Membros no prazo de um ano 
após <data-limite para a aplicação do acto 
modificativo>, a menos que os 
Estados-Membros tenham realizado essa 
revisão durante os dois anos anteriores.

As obrigações a que se refere o primeiro 
parágrafo serão revistas pelos 
Estados-Membros no prazo de um ano 
<data-limite para a aplicação do acto 
modificativo>.

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 com 
intervalos máximos de dezoito meses.

Or. en

Justificação

Idêntica à justificação da alteração 3.
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Alteração 42
Bernhard Rapkay

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 20 – alínea b)
Directiva 2002/22/CE
Artigo 33 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros apresentarão 
anualmente um relatório à Comissão e à 
Autoridade sobre as medidas adoptadas e 
os progressos registados na melhoria da 
interoperabilidade e do acesso e utilização 
dos serviços e equipamentos terminais de 
comunicações electrónicas pelos 
utilizadores finais com deficiência.

3. Os Estados-Membros apresentarão 
anualmente um relatório à Comissão sobre 
as medidas adoptadas e os progressos 
registados na melhoria da 
interoperabilidade e do acesso e utilização 
dos serviços e equipamentos terminais de 
comunicações electrónicas pelos 
utilizadores em geral e pelos utilizadores 
finais com deficiência em particular.
Serão devidamente tidos em conta os 
objectivos políticos e os princípios 
regulamentares estabelecidos no artigo 8.º
da Directiva 2002/21/CE.

Or. en

Justificação

É necessário assegurar que os utilizadores, incluindo os utilizadores deficientes, os 
utilizadores idosos e os utilizadores com necessidades sociais especiais obtenham o máximo 
benefício em termos de escolha, preço e qualidade. 

Alteração 43
Piia-Noora Kauppi

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 

3. Em caso de violação grave da segurança 
que provoque, de modo acidental, a 
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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.

divulgação ou acesso não autorizados a 
dados pessoais, que não se tornaram 
incompreensíveis por meios tecnológicos,
transmitidos, armazenados ou de outro 
modo processados durante o fornecimento 
de serviços de comunicações electrónicas 
publicamente disponíveis na Comunidade, 
e que possa causar um prejuízo 
importante aos assinantes, o fornecedor 
dos serviços de comunicações electrónicas 
publicamente disponíveis, cujos assinantes 
tenham visto os seus dados serem 
divulgados, notificará, sem atrasos 
injustificados, essa violação ao assinante 
em causa e à autoridade reguladora 
nacional do Estado em esteja estabelecido 
o fornecedor. 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.

Or. en

Justificação

Network security is an issue of critical concern for telecom operators and society at large.  
Network operators consider that security and privacy matters are of the highest importance if 
we are to ensure robust levels of digital confidence. However, the notifications for security 
breaches resulting in users’ personal data being lost or compromised should be limited to 
instances of serious breaches of security. Too broad an approach could over-amplify the 
issues network operators are constantly striving to resolve and serve to reinforce the risk of 
additional breaches since the widespread provision of information about security and 
integrity weaknesses would facilitate further fraudulent activity.

Alteração 44
Piia-Noora Kauppi

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 2 – ponto 3 – alínea b)
Directiva 2002/58/CE
Artigo 4 – n.º 4 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

4. Para assegurar coerência na aplicação 
das medidas a que se referem os n.ºs 1, 2 e 
3, a Comissão poderá, após consulta da 
Autoridade Europeia para o Mercado das 
Comunicações Electrónicas (a seguir 
denominada “a Autoridade”) e da 
Autoridade Europeia para a Protecção de 
Dados, adoptar medidas técnicas de 
execução respeitantes, nomeadamente, às 
circunstâncias, formato e procedimentos 
aplicáveis aos requisitos de informação e 
notificação a que se refere o presente 
artigo.

4. Para assegurar coerência na aplicação 
das medidas a que se referem os n.ºs 1, 2 e 
3, a Comissão adoptará, após consulta da 
Autoridade Europeia para o Mercado das 
Comunicações Electrónicas (a seguir 
denominada “a Autoridade”), das partes 
interessadas pertinentes, da Autoridade 
Europeia para a Protecção de Dados e do 
público, medidas técnicas de execução 
respeitantes, nomeadamente, às 
circunstâncias, formato e procedimentos 
aplicáveis aos requisitos de informação e 
notificação a que se refere o presente 
artigo. 

Or. en

Justificação

Idêntica à Justificação da alteração 20.

Alteração 45
Bernhard Rapkay

Proposta de directiva – acto modificativo
Anexo II – ponto 2.2.

Texto da Comissão Alteração

2.2. Tarifas normais, com indicação do que 
está incluído em cada elemento tarifário (p. 
ex., encargos de acesso, todos os tipos de 
encargos de utilização, encargos de 
manutenção) e com informações sobre os 
descontos normais aplicáveis e os regimes 
tarifários especiais ou específicos. 

Tarifas normais, com indicação do preço
total do serviço subscrito, do que está 
incluído em cada elemento tarifário (p. ex., 
encargos de acesso, todos os tipos de 
encargos de utilização, encargos de 
manutenção) e com informações sobre os 
descontos normais aplicáveis e os regimes 
tarifários especiais ou específicos.

Or. en

Justificação

Para garantir que os consumidores podem controlar as suas despesas e não sejam induzidos 
em erro no momento da aquisição, o preço total do serviço subscrito tem que estar 
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claramente indicado.
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