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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

1. Âmbito da proposta da Comissão 

A presente proposta adapta o quadro regulamentar reforçando certos direitos dos 
consumidores e dos utilizadores (em especial para melhorar a acessibilidade e promover uma 
sociedade da informação inclusiva) e assegurando que as comunicações electrónicas sejam de 
confiança, seguras e fiáveis e proporcionem um elevado nível de protecção da privacidade e 
dos dados pessoais.

2. Posição do relator

As comunicações electrónicas constituem os alicerces da economia da UE enquanto que a 
disponibilização generalizada de redes de comunicação de banda larga seguras e a preço 
acessível é uma condição essencial para a concretização do potencial de crescimento e de 
criação de emprego da União Europeia.

O artigo 95.º do Tratado CE constitui a base legal apropriada e a proposta de directiva satisfaz 
os princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade. De um modo geral, o relator 
concorda com o objectivo patente na proposta da Comissão, atribuindo a máxima importância 
ao reforço de certos direitos dos consumidores e utilizadores e à garantia de que as 
comunicações electrónicas são seguras e de confiança e proporcionam um elevado nível de 
protecção da privacidade e dos dados pessoais. Para além disso, o relator considera essencial 
assegurar que, face ao aumento da oferta de opções no mercado, os consumidores tenham 
acesso a uma melhor informação sobre as condições de fornecimento e as tarifas e possam 
mudar de fornecedor mais facilmente. Nesse sentido, o relator partilha as mesmas dúvidas da 
Comissão quanto à necessidade de alterar a Directiva Serviço Universal em vigor e a 
Directiva Privacidade e Comunicações Electrónicas, com vista a:
– melhorar a transparência e a publicação de informações destinadas aos utilizadores finais;
– facilitar a utilização e o acesso às comunicações electrónicas pelos utilizadores com 

deficiência;
– facilitar aos consumidores a mudança de fornecedor, nomeadamente através do reforço das 

disposições sobre a portabilidade dos números;
– melhorar as obrigações relacionadas com os serviços de emergência;
– assegurar uma conectividade e uma qualidade de serviço básicas; 
– introduzir a obrigação de notificação de violações da segurança que provoquem a perda ou 

comprometam a integridade de dados pessoais dos utilizadores;
– reforçar as disposições de execução relacionadas com a segurança das redes e da 

informação, a adoptar em consulta com a Autoridade a ser criada;
– reforçar as disposições de execução e de controlo do cumprimento para que existam 

medidas suficientes a nível dos Estados-Membros para combater o spam;
– modernizar disposições específicas das directivas para as alinhar com a evolução 

tecnológica e do mercado, incluindo a supressão de algumas disposições obsoletas ou 
redundantes.
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Todavia, o relator propõe algumas alterações que tencionam melhorar a proposta supracitada, 
em particular com o objectivo de garantir uma maior reflexão sobre alguns aspectos sociais e 
jurídicos.
Mais concretamente, tal como o artigo 7.º da Directiva Serviço Universal, modificado pela 
proposta da Comissão, obriga os Estados-Membros a tomar medidas especiais para os 
utilizadores com deficiência, o relator propõe uma alteração ao artigo 9.º da mesma Directiva 
com o objectivo de garantir o mesmo resultado previsto por essa disposição e tomar em 
devida conta os consumidores identificados como tendo rendimentos baixos, deficiências ou 
necessidades sociais especiais.   
Em Segundo lugar, é fundamental assegurar um nível elevado de protecção dos dados 
pessoais dos assinantes.  Para se atingir esse objectivo, afigura-se insuficiente prever acções 
facultativas que poderão ser tomadas pelas empresas em questão. Nessa óptica, é apresentada 
uma alteração ao artigo 20.º da Directiva Serviço Universal.
Em terceiro lugar, quando os guias ou as técnicas que permitem aos utilizadores realizar uma 
avaliação independente dos custos não estão disponíveis no mercado, o relator considera 
contraditório prever a sua publicação pelas autoridades reguladoras nacionais (provavelmente 
gratuita) e, simultaneamente, permitir a países terceiros a venda dos referidos guias ou 
técnicas. O artigo 21.º da Directiva Serviço Universal e o considerando 15 do acto 
modificativo devem, por conseguinte, ser alterados.   
Por ultimo, o artigo 28.º da mesma Directiva deve ser modificado por forma a que as decisões 
das autoridades reguladoras nacionais possam ser sempre submetidas a um controlo jurídico, 
em particular quando limitam o acesso das empresas a posições no mercado.

ALTERAÇÕES

A Comissão dos Assuntos Jurídicos insta a Comissão do Mercado Interno e da Protecção dos 
Consumidores, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes alterações no 
seu relatório:

Alteração 1

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 15

Texto proposto pela 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 

(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 
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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 
abordagem coerente da transparência 
tarifária à escala comunitária.

forma facilmente acessível. Para facilitar a 
comparação de preços, as autoridades 
reguladoras nacionais devem ter poderes 
para exigir aos operadores maior 
transparência tarifária. 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 
abordagem coerente da transparência 
tarifária à escala comunitária.

Or. en

Justificação

Quando os guias ou as técnicas que permitem aos utilizadores efectuar uma avaliação 
independente dos custos não estão disponíveis no mercado, torna-se fundamental salientar o 
papel das autoridades reguladoras nacionais e não o papel de terceiros cujo objectivo é obter 
lucro.

Alteração 2

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 7
Directiva 2002/22/CE
Artigo 9 – n.ºs 2 e 3
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Texto proposto pela 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 deverão, 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.

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 deverão assegurar que 
seja prestado apoio aos consumidores 
identificados como tendo baixos 
rendimentos, deficiências ou necessidades 
sociais especiais.

Or. en

Justificação

O artigo 7.º da Directiva Serviço Universal, com a nova redacção que lhe foi dada pela 
proposta da Comissão, obriga os Estados-Membros a tomar medidas especiais para os 
utilizadores com deficiência. A alteração proposta tenciona garantir um resultado idêntico ao 
previsto por essa disposição.

Alteração 3

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12
Directiva 2002/22/CE
Artigo 20 – n.º 2 – alínea h)
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Texto proposto pela Comissão Alteração

h) as medidas que a empresa que fornece a 
ligação e/ou os serviços poderá tomar na 
sequência de incidentes ou ameaças à 
segurança ou integridade ou da detecção de 
vulnerabilidades neste domínio.

h) as medidas que a empresa que fornece a 
ligação e/ou os serviços deverá tomar, a 
fim de respeitar a confidencialidade dos 
dados pessoais dos assinantes e as 
medidas que poderá tomar na sequência de 
incidentes ou ameaças à segurança ou 
integridade ou da detecção de 
vulnerabilidades neste domínio.

Or. en

Justificação

É fundamental assegurar um nível elevado de protecção dos dados pessoais dos assinantes.  
As acções facultativas não são suficientes para atingir esse fim. 

Alteração 4

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12
Directiva 2002/22/CE
Artigo 21 – n.º 3

Texto proposto pela Comissão Alteração

3. As autoridades reguladoras nacionais 
incentivarão o fornecimento de 
informações que permitam aos utilizadores 
finais e aos consumidores fazer uma 
avaliação independente do custo de 
padrões alternativos de utilização, através 
de guias interactivos ou de técnicas 
similares. Os Estados-Membros
assegurarão que as autoridades reguladoras 
nacionais disponibilizem esses guias ou 
técnicas, caso não estejam disponíveis no 
mercado. As informações tarifárias 
publicadas pelas empresas que oferecem 
redes e/ou serviços de comunicações 
electrónicas poderão ser utilizadas 
gratuitamente por terceiros para efeitos de 
venda ou disponibilização dos referidos 
guias interactivos ou técnicas similares.

3. As autoridades reguladoras nacionais 
incentivarão o fornecimento de 
informações que permitam aos utilizadores 
finais e aos consumidores fazer uma 
avaliação independente do custo de 
padrões alternativos de utilização, através 
de guias interactivos ou de técnicas 
similares. Os Estados-Membros
assegurarão que as autoridades reguladoras 
nacionais disponibilizem esses guias ou 
técnicas, caso não estejam disponíveis no 
mercado.
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Or. en

Justificação

Quando os guias ou as técnicas que permitem aos utilizadores efectuar uma avaliação 
independente dos custos não estão disponíveis no mercado, torna-se contraditório prever a 
sua publicação pelas autoridades reguladoras nacionais (provavelmente gratuita) e, 
simultaneamente, permitir a países terceiros a venda de documentos do mesmo tipo. 

Alteração 5

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

Texto proposto pela Comissão Alteração

As autoridades reguladoras nacionais 
devem poder bloquear, caso a caso, o 
acesso a números ou serviços sempre que 
tal se justifique por motivos de fraude ou 
utilização abusiva.

As autoridades reguladoras nacionais 
devem poder bloquear, caso a caso, o 
acesso a números ou serviços sempre que 
tal se justifique por motivos de fraude ou 
utilização abusiva. Os Estados-Membros
deverão tornar a decisão de bloquear o 
acesso a determinados números ou 
serviços susceptível de controlo judicial.

Or. en

Justificação

As decisões das autoridades reguladoras nacionais devem ser sempre submetidas a controlo 
judicial, especialmente quando limitam o acesso das empresas a posições no mercado. 
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