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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

Em termos de espetro radioelétrico, infraestrutura de rede e neutralidade das redes, a presente 
proposta tem repercussões significativas no acesso aos conteúdos, na liberdade de opinião, de 
informação e dos meios de comunicação, bem como no pluralismo da cultura e dos meios de 
comunicação no seu conjunto.

Numa perspetiva de aplicação do último pacote sobre as telecomunicações nos 
Estados-Membros, a presente proposta é demasiado precoce e ignora os resultados ainda não 
divulgados do grupo de peritos sobre o espetro radioelétrico criado pela própria Comissão.

A presente proposta também não resolve o problema fundamental, a saber, superar a 
insuficiência de incentivos à criação de uma infraestrutura de rede sólida. A pretensão de 
resolver o problema através de uma nova intervenção no espetro radioelétrico, em detrimento 
da radiodifusão e dos meios de produção sem fios e transferindo para a União competências 
dos Estados-Membros, é inaceitável.

O espetro radioelétrico é um bem público, imprescindível para levar a cabo atividades de 
natureza social, cultural e económica. A revisão da política de telecomunicações de 2009 
obrigou a Comissão a ter em conta estes aspetos de forma coerente e adequada na gestão do 
espetro. Assim, as condições estabelecidas no pacote sobre as telecomunicações conformam 
de forma vinculativa o fundamento de qualquer política de espetro radioelétrico na União 
Europeia. A presente proposta não tem, de forma alguma, em conta esse princípio básico.

O espetro radioelétrico serve para satisfazer diferentes interesses públicos nos 
Estados-Membros. Neste contexto, há que ter em conta toda uma panóplia de particularidades 
nacionais e regionais. Os Estados-Membros devem, por conseguinte, continuar a dispor da 
possibilidade de organizarem o seu próprio espetro radioelétrico. Além da radiodifusão 
terrestre, inclui-se aqui igualmente a área da indústria cultural e criativa.

As discussões já iniciadas entre os diversos utilizadores do espetro radioelétrico sobre o 
aumento da eficiência, o desenvolvimento de um conceito de utilização comum e 
equipamentos terminais menos suscetíveis não podem ser bloqueadas por novas disposições 
legais.

A Internet representa um imenso potencial para o desenvolvimento social e económico. Neste 
contexto, revestem-se de especial importância o caráter livre e aberto deste meio, a 
operacionalidade e eficiência das redes e uma arquitetura de rede inclusiva, que garanta a 
todos os setores da população e operadores do mercado um acesso não discriminatório a todos 
os conteúdos, assim como possibilidades de participação ativa. A garantia legal de 
neutralidade das redes é uma exigência fundamental para a realização plena do referido 
potencial e condição prévia para assegurar a diversidade e o pluralismo. Graças ao seu caráter 
aberto e não discriminatório, a Internet revelou-se um motor de inovação para o 
desenvolvimento social e económico. A neutralidade das redes é uma condição indispensável 
para garantir a igualdade de oportunidades de comunicação e a liberdade de comunicação e 
informação, assim como para a diversidade cultural e para o pluralismo de opinião e dos 
meios de comunicação. A neutralidade e a abertura das redes constituem, por isso, um bem 
público, que deve ser protegido e preservado e não pode ficar exclusivamente sujeito às forças 
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do mercado.

Por conseguinte, é condição fundamental que seja, por princípio, dispensado igual tratamento 
a todos os pacotes de dados, que não devem ser discriminados em função do conteúdo, 
serviço, aplicação, origem ou destino. Não deve ser permitido abrandar, preterir ou bloquear 
conteúdos, serviços ou aplicações e é de excluir a hipótese de um controlo de conteúdos por 
parte dos operadores de redes. Uma neutralidade «light» das redes, como a que a Comissão 
propõe, desrespeita, de facto, este princípio fundamental e acarretaria o fim da neutralidade 
das redes e o estabelecimento de uma Internet a duas velocidades.

Alguns serviços especializados ou geridos podem continuar a existir paralelamente à Internet, 
desde que sejam absolutamente independentes dela, não a limitem na sua abertura e seja 
garantida a qualquer indivíduo uma ligação à Internet com uma qualidade de serviço de 
acordo com o estado da tecnologia disponível. Os serviços especializados não devem ser 
estabelecidos em detrimento do desenvolvimento de redes abertas, pelo que a sua criação e 
existência devem ser rigorosamente condicionadas.

O bloqueio de conteúdos na rede aberta deve ser objeto de inequívoca desaprovação. O 
procedimento de «notice and takedown» (notificação e eliminação) deve ser mantido, mesmo 
no caso de delitos de maior gravidade.

As propostas da Comissão permitem uma discriminação de conteúdos e uma priorização do 
tráfego contrárias ao que geralmente se entende por neutralidade das redes. Fazem ainda 
recear uma redução da concorrência nos mercados de comunicação eletrónica, com 
repercussões negativas na diversidade dos meios de comunicação e de opinião na Europa.

Relativamente à forma jurídica escolhida, o regulamento carece em muitos pontos de 
suficiente clareza nas suas disposições.

Seria acolhida com manifesto agrado uma retirada da proposta por parte da Comissão, que, 
por meio de um processo ordinário de consulta, poderia proporcionar uma discussão 
adequada, apresentando depois com base nela uma nova proposta equilibrada sobre a criação 
de um mercado interno de telecomunicações.

ALTERAÇÕES

A Comissão da Cultura e da Educação insta a Comissão da Indústria, da Investigação e da 
Energia, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes alterações no seu 
relatório:
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Alteração 1

Proposta de regulamento
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) Num mercado único das comunicações 
eletrónicas sem descontinuidades, a 
liberdade de oferecer serviços e redes de 
comunicações eletrónicas a todos os 
consumidores na União e o direito de cada 
consumidor final de escolher a melhor 
oferta disponível no mercado devem ser 
garantidos e não devem ser prejudicados 
pela fragmentação dos mercados em 
função das fronteiras nacionais. O quadro 
regulamentar das comunicações 
eletrónicas em vigor não resolve 
completamente o referido problema da 
fragmentação, já que prevê regimes de 
autorização nacionais em vez de regimes 
de autorização geral ao nível da União, 
regimes nacionais de atribuição de 
espetro, diferenças em produtos de acesso 
disponíveis para os fornecedores de 
comunicações eletrónicas em diferentes 
Estados-Membros e diferentes conjuntos 
de regras setoriais específicas relativas 
aos consumidores. Em muitos casos, as 
regras da União definem apenas uma 
base de referência e são frequentemente 
aplicadas de forma divergente pelos 
Estados-Membros.

(3) Num mercado único das comunicações 
eletrónicas sem descontinuidades, a 
possibilidade de cada um aceder a redes e 
serviços de comunicações eletrónicas na 
União, a liberdade de os oferecer e o 
direito de cada consumidor final de 
escolher a melhor oferta disponível no 
mercado devem ser garantidos e 
determinados por uma concorrência leal e 
não devem ser prejudicados pela 
fragmentação dos mercados em função das 
fronteiras nacionais.

Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) O presente regulamento tem como 
objetivo a conclusão do mercado único das 
comunicações eletrónicas através de ações 
em três vertentes amplas e interligadas. Em 
primeiro lugar, deve assegurar a liberdade 

(6) O presente regulamento tem como 
objetivo a conclusão do mercado único das 
comunicações eletrónicas através de ações 
em três vertentes amplas e interligadas. Em 
primeiro lugar, deve assegurar a liberdade 
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de oferta de serviços de comunicações 
eletrónicas transfronteiras e de redes em 
diferentes Estados-Membros, baseando-se 
no conceito de uma autorização UE única 
que estabelece as condições para assegurar 
uma maior coerência e previsibilidade no 
teor e na aplicação de regulamentação 
setorial específica em toda a União. Em 
segundo lugar, revela-se necessário 
permitir o acesso, em termos e condições 
muito mais convergentes, a recursos 
essenciais para a oferta transfronteiras de
serviços e redes de comunicações 
eletrónicas, não apenas para comunicações 
em banda larga sem fios, para as quais 
tanto o espetro sob licença como o espetro 
não sujeito a licença são essenciais, mas 
também para a conectividade por linha 
fixa. Em terceiro lugar, no interesse do 
alinhamento das condições empresariais e 
do desenvolvimento da confiança digital 
dos cidadãos, o presente regulamento 
harmoniza as regras relativas à proteção 
dos utilizadores finais, em especial dos 
consumidores. Tal inclui regras relativas a 
não discriminação, informação contratual, 
rescisão de contratos e mudança de 
operador, para além de regras relativas ao 
acesso a conteúdos, aplicações e serviços 
em linha, bem como a gestão de tráfego, 
que não só protegem os utilizadores finais,
mas garantem, ao mesmo tempo, o 
funcionamento contínuo do ecossistema da 
Internet como motor de inovação. Para 
além disso, as reformas adicionais no 
domínio do roaming devem proporcionar 
aos utilizadores finais a confiança para 
permanecerem conectados quando viajam 
na União e devem tornar-se, com o tempo, 
um impulsionador da fixação de preços 
convergente, bem como de outras 
condições na União.

de oferta de serviços de comunicações 
eletrónicas transfronteiras e de redes em 
diferentes Estados-Membros, baseando-se 
no conceito de uma autorização UE única 
que estabelece as condições para assegurar 
uma maior coerência e previsibilidade no 
teor e na aplicação de regulamentação 
setorial específica em toda a União. Em 
segundo lugar, revela-se necessário 
permitir o acesso, em termos e condições 
muito mais convergentes, a recursos 
essenciais para a oferta transfronteiras de 
serviços e redes de comunicações 
eletrónicas, não apenas para comunicações 
em banda larga sem fios, para as quais 
tanto o espetro sob licença como o espetro 
não sujeito a licença são essenciais, mas 
também para a conectividade por linha 
fixa. Em terceiro lugar, no interesse do 
alinhamento das condições empresariais e 
do desenvolvimento da confiança digital 
dos cidadãos, o presente regulamento 
harmoniza as regras relativas à proteção 
dos utilizadores finais, em especial dos 
consumidores. Tal inclui regras relativas a 
não discriminação, informação contratual, 
rescisão de contratos e mudança de 
operador, para além de regras relativas à 
neutralidade das redes, à salvaguarda do
acesso não discriminatório a conteúdos, 
aplicações e serviços em linha, bem como 
a gestão de tráfego, que não só protegem os 
utilizadores finais, mas garantem, ao 
mesmo tempo, o funcionamento contínuo 
do ecossistema da Internet como motor de 
inovação. Para além disso, as reformas 
adicionais no domínio do roaming devem 
proporcionar aos utilizadores finais a 
confiança para permanecerem conectados 
quando viajam na União e devem tornar-se, 
com o tempo, um impulsionador da fixação 
de preços convergente, bem como de 
outras condições na União.
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Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) O espetro radioelétrico constitui um 
bem público e um recurso essencial para o 
mercado interno das comunicações móveis, 
em banda larga sem fios e por satélite na 
União. O desenvolvimento de 
comunicações em banda larga sem fios 
contribui para a aplicação da Agenda 
Digital para a Europa e, nomeadamente, 
para o objetivo de assegurar o acesso a 
banda larga a um débito não inferior a 
30 Mbps até 2020 para todos os cidadãos 
da União e de proporcionar à União a 
maior capacidade e o maior débito de 
banda larga possíveis. Contudo, a União 
ficou para trás em relação a outras 
grandes regiões — América do Norte, 
África e partes da Ásia — em termos da 
implantação e penetração das tecnologias 
de banda larga sem fios de última geração 
que são necessárias para atingir os 
objetivos das políticas. O processo 
fragmentado de autorização e 
disponibilização da faixa de 800 MHz 
para comunicações em banda larga sem 
fios, tendo mais de metade dos Estados-
Membros solicitado uma derrogação ou 
sido, de outra forma, incapazes de 
terminar o processo dentro do prazo 
definido na Decisão 243/2012 do 
Parlamento Europeu e do Conselho 
relativa ao Programa da Política do 
Espetro Radioelétrico (PPER)23, atesta a 
urgência de ação, mesmo durante a 
vigência do atual PPER. As medidas da 
União para harmonizar as condições de 
disponibilidade e utilização eficiente do 
espetro radioelétrico para comunicações 
em banda larga sem fios nos termos da 
Decisão 676/2002/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho24 não foram 
suficientes para resolver este problema.

(17) O espetro radioelétrico constitui um 
bem público e um recurso 
extraordinariamente escasso e limitado, 
imprescindível para levar a cabo um vasto 
leque de atividades de natureza social, 
cultural e económica, para o acesso 
público à informação, para a liberdade de 
expressão, assim como para o pluralismo 
dos meios de comunicação social, 
devendo refletir esses objetivos. A revisão 
de 2009 da política de telecomunicações 
obrigou a Comissão a ter em conta estes 
aspetos de forma coerente e adequada na 
gestão do espetro. Assim, as condições 
estabelecidas no pacote sobre as 
telecomunicações constituem
obrigatoriamente a base de qualquer 
política de espetro radioelétrico na União 
Europeia. Torna-se, por conseguinte, 
importante assegurar que no futuro a 
política em matéria de espetro 
radioelétrico se situa exclusivamente 
dentro deste quadro jurídico e cumpre os 
princípios fundamentais nele 
estabelecidos. Nos termos do artigo 6.º, n.º 
5, do PPER, a Comissão apresentará ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho, até 1 
de janeiro de 2015, um relatório sobre a 
necessidade ou não de agir no sentido da 
harmonização de bandas de frequências 
adicionais.
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Alteração 4

Proposta de regulamento
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) A aplicação de várias políticas 
nacionais cria incoerências e a 
fragmentação do mercado interno que 
dificultam a implantação de serviços em 
toda a União e a conclusão do mercado 
interno das comunicações em banda larga 
sem fios. Essa aplicação poderia, 
nomeadamente, criar condições desiguais 
de acesso a tais serviços, dificultar a 
concorrência entre empresas 
estabelecidas em Estados-Membros 
diferentes e inibir investimentos em redes 
e tecnologias mais avançadas, bem como 
o surgimento de serviços inovadores, 
privando, por conseguinte, os cidadãos e 
as empresas de serviços integrados de alta 
qualidade omnipresentes e os operadores 
de banda larga sem fios de um maior 
ganho de eficiência resultante de 
operações de larga escala mais 
integradas. Portanto, as ações a nível da 
União relativas a determinados aspetos da 
atribuição do espetro radioelétrico devem 
acompanhar o desenvolvimento de uma 
cobertura ampla integrada de serviços 
avançados de comunicações em banda 
larga sem fios na União. Ao mesmo 
tempo, os Estados-Membros devem reter o 
direito de adotar medidas para organizar o 
próprio espetro radioelétrico para efeitos de 
ordem pública, segurança pública e defesa.

(18) O pacote sobre as telecomunicações 
da UE revisto em 2009 estabelece os 
princípios para a gestão do espetro. O 
espetro radioelétrico serve para satisfazer 
diferentes interesses públicos nos 
Estados-Membros. Neste contexto, cabe 
ter em conta uma panóplia de 
particularidades nacionais e regionais. Os
Estados-Membros devem, por 
conseguinte, reter também o direito de 
adotar medidas para organizar e gerir o 
próprio espetro radioelétrico necessário
para levar a cabo determinadas atividades 
de natureza cultural, social e audiovisual.
Para além da radiodifusão terrestre e da 
área da indústria cultural e criativa, 
incluem-se aqui igualmente a ordem 
pública, a segurança pública e a defesa.
Por conseguinte, as ações a nível da 
União relativas a determinados aspetos da 
atribuição do espetro radioelétrico devem 
continuar a privilegiar uma abordagem 
dinâmica em relação à gestão do espetro 
que atribua aos Estados-Membros 
competência neste domínio e respeite as 
políticas cultural, audiovisual e de 
comunicação social de cada Estado-
Membro. Em caso de conflito entre 
Estados-Membros relativamente à 
utilização do espetro radioelétrico, cabe à 
Comissão desempenhar o papel de 
coordenação, complementaridade e apoio 
aos Estados-Membros da UE.
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Alteração 5

Proposta de regulamento
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) A coordenação e coerência dos 
direitos de utilização de espetro 
radioelétrico devem ser melhoradas, pelo 
menos para as faixas que foram 
harmonizadas para comunicações fixas 
sem fios, nómadas e em banda larga móvel. 
Isto inclui as faixas identificadas a nível da 
UIT para o sistema avançado de
Telecomunicações Móveis Internacionais 
(IMT), bem como faixas utilizadas para 
redes locais via rádio (RL-R), tais como as 
de 2,4 GHz e 5 GHz. Tal coordenação deve 
também ser alargada a faixas que possam 
ser harmonizadas no futuro para 
comunicações em banda larga sem fios, tal 
como previsto no artigo 3.º, alínea b) do 
PPER e no Parecer do GPER intitulado 
«Strategic challenges facing Europe in 
addressing the growing radio spectrum 
demand for wireless broadband» 
(Desafios estratégicos da Europa para 
responder à procura crescente de espetro 
radioelétrico para banda larga sem fios), 
adotado em 13 de junho de 2013, tal 
como, no futuro próximo, as faixas de 
700 MHz, 1,5 GHz e 3,8-4,2 GHz.

(20) A coordenação e coerência dos 
direitos de utilização de espetro 
radioelétrico devem ser melhoradas para as 
faixas que foram harmonizadas para 
comunicações fixas sem fios, nómadas e 
em banda larga móvel. Isto inclui as faixas 
identificadas a nível da UIT para o sistema 
avançado de Telecomunicações Móveis 
Internacionais (IMT), bem como faixas 
utilizadas para redes locais via rádio (RL-
R), tais como as de 2,4 GHz e 5 GHz. Tal 
coordenação deve também ser alargada a 
faixas que possam ser harmonizadas no 
futuro para comunicações em banda larga 
sem fios nos termos da Diretiva 
2002/21/CE.

Justificação

Uma maior especificação pode induzir em erro, como se o processo de codecisão previsto na 
Diretiva 2002/21/CE (Diretiva-Quadro) não fosse necessário neste caso. A seleção das faixas 
que devem ser incluídas num «espetro radioelétrico coordenado» é uma decisão política 
essencial e não uma medida de aplicação técnica.

Alteração 6

Proposta de regulamento
Considerando 24
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Texto da Comissão Alteração

(24) No que se refere às outras condições 
concretas importantes que possam ser 
associadas aos direitos de utilização do 
espetro radioelétrico para banda larga sem 
fios, a aplicação convergente, por parte de 
cada Estado-Membro, dos princípios e 
critérios regulamentares definidos no 
presente regulamento seria favorecida por 
um mecanismo de coordenação, mediante 
o qual a Comissão e as autoridades 
competentes dos outros Estados-Membros 
tenham oportunidade para apresentar 
observações, antecipadamente, acerca da 
concessão de direitos de utilização por um 
determinado Estado-Membro e a Comissão 
tenha oportunidade, tendo em conta as 
perspetivas dos Estados-Membros, para 
evitar a implementação de qualquer 
proposta que pareça não estar em 
conformidade com o direito da União.

(24) No que se refere às outras condições 
concretas importantes que possam ser 
associadas aos direitos de utilização do 
espetro radioelétrico para banda larga sem 
fios, a aplicação convergente, por parte de 
cada Estado-Membro, dos princípios e 
critérios regulamentares definidos no 
presente regulamento seria favorecida por 
um mecanismo de coordenação, mediante 
o qual a Comissão e as autoridades 
competentes dos outros Estados-Membros 
tenham oportunidade para apresentar 
observações, antecipadamente, acerca da 
concessão de direitos de utilização por um 
determinado Estado-Membro.

Alteração 7

Proposta de regulamento
Considerando 36

Texto da Comissão Alteração

(36) Num contexto de migração 
progressiva para «redes inteiramente 
baseadas no IP», a falta de 
disponibilidade de produtos de 
conectividade com base no protocolo IP 
para diferentes categorias de serviços com 
garantia de qualidade do serviço que 
permitam trajetos de comunicação nos 
domínios de rede e além dos limites da 
rede, tanto dentro dos Estados-Membros 
como entre eles, dificulta o 
desenvolvimento de aplicações que 
assentam no acesso a outras redes, 
limitando, dessa forma, a inovação 
tecnológica. Além disso, a presente 
situação impede a difusão em maior 

Suprimido
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escala de eficiências relacionadas com a 
gestão e o fornecimento de redes baseadas 
no IP e de produtos de conectividade com 
garantia do nível de qualidade do serviço, 
nomeadamente segurança melhorada, 
fiabilidade e flexibilidade, eficácia em 
termos de custos e prestação mais rápida, 
o que beneficia os operadores da redes, os 
prestadores do serviço e os utilizadores 
finais. Portanto, é necessária uma 
abordagem harmonizada da conceção e 
disponibilidade destes produtos, em 
termos razoáveis, incluindo, sempre que 
solicitado, a possibilidade de fornecimento 
cruzado pelas empresas de comunicações 
eletrónicas em questão.

Alteração 8

Proposta de regulamento
Considerando 42

Texto da Comissão Alteração

(42) Nos casos em que as disposições nos 
Capítulos 4 e 5 do presente regulamento 
se apliquem a utilizadores finais, tais 
disposições devem ser aplicáveis não 
apenas a consumidores, mas também a 
outras categorias de utilizadores finais, 
principalmente microempresas. Mediante 
pedido individual, os utilizadores finais 
que não sejam consumidores, devem 
conseguir acordar, através de um contrato 
individual, a derrogação de determinadas 
disposições.

Suprimido

Justificação

«Utilizador final» e «consumidor» são, por definição, conceitos diferentes. A possibilidade de 
discrepância entre disposições não claramente identificadas do presente regulamento gera 
novamente incerteza jurídica.
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Alteração 9

Proposta de regulamento
Considerando 45

Texto da Comissão Alteração

(45) A Internet desenvolveu-se nas últimas 
décadas como uma plataforma aberta à 
inovação com poucos obstáculos de acesso 
para os utilizadores finais, fornecedores de 
conteúdos e aplicações, bem como para os 
fornecedores de serviços de Internet. O 
quadro regulamentar em vigor tem como 
objetivo a promoção da capacidade de os 
utilizadores finais acederem e distribuírem 
informação ou utilizarem aplicações e 
serviços à sua escolha. Todavia, 
recentemente, o relatório do Organismo de 
Reguladores Europeus das Comunicações 
Eletrónicas (ORECE) relativo às práticas 
de gestão do tráfego, publicado em maio de 
2012, e um estudo, encomendado pela 
Agência de Execução para a Saúde e os 
Consumidores, publicado em dezembro de 
2012, relativo ao funcionamento do 
mercado de acesso à Internet e de prestação 
de serviços de Internet na perspetiva dos 
consumidores, demonstraram que um 
número significativo de utilizadores finais 
é afetado por práticas de gestão do tráfego 
que bloqueiam ou tornam aplicações 
específicas mais lentas. Estas tendências 
exigem regras claras a nível da União para 
a manutenção da Internet aberta e para 
evitar a fragmentação do mercado único 
em consequência de medidas individuais 
dos Estados-Membros.

(45) A Internet desenvolveu-se nas últimas 
décadas como uma plataforma aberta à 
inovação com poucos obstáculos de acesso 
para os utilizadores finais, fornecedores de 
conteúdos e aplicações, bem como para os 
fornecedores de serviços de Internet. O 
princípio de igual tratamento e não-
discriminação na transmissão dos pacotes 
de dados, independentemente do seu 
conteúdo, serviço, aplicação, origem ou 
destino, deve ser assegurado em toda a 
UE, de modo a garantir permanentemente 
que cada utilizador de serviços de Internet 
tenha ou possa ele próprio, por princípio, 
oferecer acesso aberto a conteúdos, 
serviços ou aplicações de qualquer tipo na 
Internet, de acordo com o princípio da 
neutralidade da Internet. Os operadores 
de redes de acesso devem estar sujeitos a 
uma obrigação geral de encaminhamento 
dos pacotes de dados, disponibilizando aos 
utilizadores serviços de transmissão com 
um nível de qualidade adequado, que 
reflita a evolução tecnológica, 
independentemente da sua origem ou 
destino e dos conteúdos, serviços ou 
aplicações a transportar. O caráter aberto 
e não discriminatório da Internet constitui 
um motor fundamental para a inovação e 
a garantia da liberdade dos meios de 
comunicação, do pluralismo, da 
diversidade cultural e da eficiência 
económica. Estas características 
distintivas asseguram a liberdade e a 
diversidade de opinião dos meios de 
comunicação social e da cultura. O 
quadro regulamentar em vigor tem como 
objetivo a promoção da capacidade de os 
utilizadores finais acederem e distribuírem 
informação ou utilizarem aplicações e 
serviços à sua escolha. Todavia, 
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recentemente, o relatório do Organismo de 
Reguladores Europeus das Comunicações 
Eletrónicas (ORECE) relativo às práticas 
de gestão do tráfego, publicado em maio de 
2012, e um estudo, encomendado pela 
Agência de Execução para a Saúde e os 
Consumidores, publicado em dezembro de 
2012, relativo ao funcionamento do 
mercado de acesso à Internet e de prestação 
de serviços de Internet na perspetiva dos 
consumidores, demonstraram que um 
número significativo de utilizadores finais 
é afetado por práticas de gestão do tráfego 
que bloqueiam ou tornam determinados 
conteúdos, serviços ou aplicações mais 
lentos. Estas tendências exigem regras 
claras com vista a consagrar o princípio 
da neutralidade da Internet no direito da 
União para a manutenção da Internet aberta 
e para evitar a fragmentação do mercado 
único em consequência de medidas 
individuais dos Estados-Membros. A 
Internet aberta, a funcionar de acordo 
com o princípio do melhor esforço, não 
pode ser prejudicada pelo 
desenvolvimento de outros produtos e 
serviços.

Alteração 10

Proposta de regulamento
Considerando 46

Texto da Comissão Alteração

(46) A liberdade dos utilizadores finais 
para acederem e distribuírem informações 
e conteúdos lícitos, executarem aplicações 
e utilizarem serviços à sua escolha é sujeita
ao respeito do direito da União e do direito
nacional compatível. O presente 
regulamento define os limites para 
quaisquer restrições a esta liberdade 
impostas pelos fornecedores de 
comunicações eletrónicas públicas, mas 
não afeta outra legislação da União, 
nomeadamente as regras aplicáveis aos 

(46) O direito dos utilizadores finais a 
acederem e distribuírem informações e 
conteúdos, executarem aplicações e 
utilizarem serviços à sua escolha é sujeito
ao respeito do direito da União e do direito 
nacional compatível.
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direitos de autor e a Diretiva 2000/31/CE.

Justificação

A referência ao direito da União e ao direito dos Estados-Membros é suficiente. Uma maior 
especificação pode induzir em erro.

Alteração 11

Proposta de regulamento
Considerando 47

Texto da Comissão Alteração

(47) Numa Internet aberta, os fornecedores 
de comunicações eletrónicas públicas não 
devem, dentro dos limites contratualmente 
acordados relativamente ao volume de 
dados e ao débito de dados para os 
serviços de acesso à Internet, bloquear, 
abrandar, degradar ou discriminar 
conteúdos, aplicações ou serviços 
específicos, bem como categorias 
específicas dos mesmos, exceto devido a 
um número limitado de medidas razoáveis 
de gestão do tráfego. Tais medidas devem 
ser transparentes, proporcionadas e não 
discriminatórias. A gestão razoável do 
tráfego abrange a prevenção ou o 
impedimento de crimes graves, incluindo 
ações voluntárias dos fornecedores com o 
objetivo de impedir o acesso e a 
distribuição de pornografia infantil. A 
minimização dos efeitos do 
congestionamento das redes deve ser 
considerada razoável desde que o 
congestionamento das redes ocorra 
apenas temporariamente ou em 
circunstâncias excecionais.

(47) Numa Internet aberta, os fornecedores 
de comunicações eletrónicas públicas não 
podem apagar, bloquear, abrandar, 
degradar ou discriminar conteúdos, 
aplicações ou serviços específicos, bem 
como categorias específicas dos mesmos, 
exceto devido a um número de medidas 
razoáveis de gestão do tráfego claramente 
definidas no presente regulamento e 
justificadas caso a caso. As medidas de 
gestão do tráfego devem ser 
transparentes, necessárias e 
proporcionadas. Tais medidas devem ser 
consideradas proporcionadas apenas se os 
tipos de tráfego equivalentes forem 
tratados equitativamente. Devem ser 
proibidas quaisquer formas de 
discriminação contra determinados 
conteúdos, aplicações ou serviços através 
do preço ou de condições discriminatórias 
relativas aos débitos e aos volumes de 
dados.

Alteração 12

Proposta de regulamento
Considerando 47-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(47-A) O presente regulamento é aplicável 
sem prejuízo da Diretiva 2002/58/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 
de julho de 2002, relativa ao tratamento 
de dados pessoais e à proteção da 
privacidade no setor das comunicações 
eletrónicas (Diretiva relativa à 
privacidade e comunicações eletrónicas).

Alteração 13

Proposta de regulamento
Considerando 48

Texto da Comissão Alteração

(48) As tarifas baseadas no volume devem 
ser consideradas compatíveis com o 
princípio de uma Internet aberta, desde que 
permitam aos utilizadores finais a escolha 
da tarifa que corresponda ao seu consumo 
normal de dados com base em informações 
transparentes acerca das condições e 
implicações de tal escolha. Ao mesmo 
tempo, tais tarifas devem permitir aos 
fornecedores de comunicações eletrónicas 
públicas, adaptar da melhor forma as 
capacidades das redes em função dos 
volumes de dados expectáveis. É essencial 
que os utilizadores finais estejam 
plenamente informados, antes de aceitarem 
quaisquer limitações de volume de dados 
ou de débito de transmissão de dados e as 
tarifas aplicáveis, de que podem controlar 
de forma contínua o próprio consumo e 
adquirir facilmente extensões do volume de 
dados disponibilizado, se desejado.

(48) As tarifas baseadas no volume devem 
ser consideradas compatíveis com o 
princípio de uma Internet aberta, desde que 
permitam aos utilizadores finais a escolha 
da tarifa que corresponda ao seu consumo 
normal de dados com base em informações 
transparentes acerca das condições e 
implicações de tal escolha. Ao mesmo 
tempo, tais tarifas devem permitir aos 
fornecedores de comunicações eletrónicas 
públicas, adaptar da melhor forma as 
capacidades das redes em função dos 
volumes de dados expectáveis. É essencial 
que os utilizadores finais estejam 
plenamente informados, antes de aceitarem 
quaisquer limitações de volume de dados 
ou de débito de transmissão de dados e as 
tarifas aplicáveis, de que podem controlar 
de forma contínua o próprio consumo e 
adquirir facilmente extensões do volume de 
dados disponibilizado, se desejado, e que 
as limitações de volume de tráfego na 
Internet são aplicadas de forma não 
discriminatória, independentemente do 
remetente, destinatário, tipo, conteúdo, 
equipamento, serviço ou aplicação, em 
conformidade com o princípio da 



PE522.810v02-00 16/46 AD\1015295PT.doc

PT

neutralidade da Internet.

Alteração 14

Proposta de regulamento
Considerando 49

Texto da Comissão Alteração

(49) Verifica-se, igualmente, a procura a 
nível do utilizador final, de serviços e 
aplicações que necessitam de um nível 
melhorado da garantia de qualidade do 
serviço oferecido pelos fornecedores de 
comunicações eletrónicas públicas ou pelos 
fornecedores de serviços, conteúdos ou 
aplicações. Tais serviços podem abranger, 
nomeadamente, a difusão através do 
Protocolo Internet (televisão IP), de 
videoconferências e de determinadas 
aplicações de saúde. Por conseguinte, os 
utilizadores finais devem, igualmente, ter 
liberdade para celebrar acordos relativos à 
prestação de serviços especializados com 
uma qualidade de serviço melhorada com 
fornecedores de comunicações eletrónicas 
públicas ou fornecedores de serviços, 
conteúdos ou aplicações.

(49) Verifica-se, igualmente, a procura por 
parte do utilizador final de serviços e 
aplicações com um nível melhorado de 
qualidade do serviço oferecido pelos 
fornecedores de comunicações eletrónicas 
públicas ou pelos fornecedores de serviços, 
conteúdos ou aplicações. Tais serviços 
podem abranger, nomeadamente, a difusão 
através do Protocolo Internet (televisão IP), 
de videoconferências, jogos e de 
determinadas aplicações de saúde. Por 
conseguinte, os utilizadores finais devem, 
igualmente, ter liberdade para celebrar 
acordos voluntários relativos à prestação 
de serviços especializados com uma 
qualidade de serviço melhorada com 
fornecedores de comunicações eletrónicas 
públicas ou fornecedores de serviços, 
conteúdos ou aplicações. Quando esses 
acordos são celebrados com um 
fornecedor de serviços de acesso à 
Internet, este fornecedor deve garantir 
que a qualidade melhorada não é 
conseguida em detrimento do 
desempenho, da acessibilidade das tarifas 
ou da qualidade dos serviços de acesso à 
Internet e não restringe a neutralidade da 
Internet. Contudo, os serviços 
especializados devem continuar a ser uma 
exceção e não devem ser comercializados 
ou utilizados em larga escala como 
substitutos do serviço de acesso à Internet.

Alteração 15

Proposta de regulamento
Considerando 50
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Texto da Comissão Alteração

(50) Além disso, existe a procura, por parte 
dos fornecedores de serviços, conteúdos e 
aplicações, da prestação de serviços de 
transmissão com base em parâmetros de 
qualidade flexíveis, incluindo níveis 
menos elevados de prioridade para tráfego 
em que o tempo não constitui um fator 
fundamental. A possibilidade de os 
fornecedores de serviços, conteúdos e 
aplicações negociarem tais níveis flexíveis
da qualidade do serviço com os 
fornecedores de comunicações eletrónicas 
públicas é necessária para a prestação de 
serviços especializados e prevê-se que 
desempenhe um papel importante no
desenvolvimento de novos serviços, tais 
como as comunicações máquina-máquina 
(M2M). Ao mesmo tempo, tais acordos 
devem permitir aos fornecedores de 
comunicações eletrónicas públicas 
equilibrar da melhor forma o tráfego e 
evitar o congestionamento das redes. Os 
fornecedores de serviços, conteúdos e 
aplicações e os fornecedores de 
comunicações eletrónicas públicas devem, 
portanto, ter a liberdade de celebrar 
acordos de serviços especializados 
relativos a níveis definidos de qualidade 
do serviço, desde que tais acordos não 
prejudiquem substancialmente a 
qualidade geral dos serviços de acesso à 
Internet.

(50) Além disso, existe a procura, por parte 
dos fornecedores de serviços, conteúdos e 
aplicações, da prestação de serviços de 
transmissão com base em parâmetros de 
qualidade. Para a prestação de serviços 
especializados em redes fechadas, é 
necessário, que os fornecedores de 
serviços, conteúdos e aplicações tenham a 
possibilidade de negociar essa qualidade 
especial do serviço para um grupo restrito 
de utilizadores com os fornecedores de 
comunicações eletrónicas públicas. Tal 
poderá vir a ser necessário para o
desenvolvimento de novos serviços, tais 
como as comunicações máquina-máquina 
(M2M). Os serviços especializados não 
devem prejudicar a qualidade de serviços 
de acesso aberto à Internet, nem devem 
ser comercializados como substitutos da 
Internet ou utilizados como tais. Estes 
serviços só são admissíveis se existir uma 
necessidade técnica e objetiva 
comprovada para tal que ultrapasse o 
interesse económico próprio, permitindo a 
oferta de aplicações críticas em tempo 
real de excecional qualidade. Sempre que 
os operadores de redes de acesso 
ofereçam ou comercializem serviços 
especializados, ficam sujeitos à obrigação 
de oferecer simultaneamente, de acordo 
com o princípio da neutralidade da 
Internet e na aceção do considerando 45, 
um serviço de acesso aberto à Internet, 
cuja qualidade não devem prejudicar. 
Todos os serviços da Internet aberta ficam 
sujeitos ao princípio do melhor esforço.

Alteração 16

Proposta de regulamento
Considerando 51
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Texto da Comissão Alteração

(51) As autoridades reguladoras nacionais 
desempenham um papel fundamental ao 
assegurar que os utilizadores finais 
conseguem exercer esta liberdade de 
beneficiar do acesso aberto à Internet de 
forma eficaz. Para este efeito, as 
autoridades reguladoras nacionais devem 
ter obrigações de monitorização e 
comunicação de informações e devem 
garantir a conformidade dos fornecedores 
de comunicações eletrónicas públicas, bem 
como a disponibilidade de serviços de 
acesso à Internet não discriminatórios de 
alta qualidade que não sejam prejudicados 
pelos serviços especializados. Ao 
determinarem os eventuais danos de caráter 
geral nos serviços de acesso à Internet, as 
autoridades reguladores nacionais devem 
ter em conta parâmetros de qualidade, 
como os de tempo e fiabilidade (latência, 
instabilidade, perda de pacotes), os níveis e 
os efeitos do congestionamento da rede, os 
débitos reais em comparação com os 
débitos anunciados, o desempenho dos 
serviços de acesso à Internet em 
comparação com o dos serviços 
especializados e a qualidade segundo a 
perceção dos utilizadores finais. As 
autoridades reguladoras nacionais devem 
ter poder para impor requisitos de 
qualidade mínima do serviço a todos ou a 
cada fornecedor de comunicações 
eletrónicas públicas se tal for necessário 
para evitar danos ou uma degradação de 
caráter geral da qualidade de serviço dos 
serviços de acesso à Internet.

(51) As autoridades reguladoras nacionais 
desempenham um papel fundamental ao 
assegurar que os utilizadores finais 
conseguem exercer a possibilidade de 
beneficiar do acesso aberto à Internet de 
forma eficaz. Para este efeito, as 
autoridades reguladoras nacionais devem 
ter obrigações de monitorização e 
comunicação de informações e devem 
garantir a conformidade dos fornecedores 
de comunicações eletrónicas públicas, bem 
como a disponibilidade de serviços de 
acesso à Internet não discriminatórios de 
alta qualidade que não sejam prejudicados 
pelos serviços especializados. As 
autoridades reguladoras nacionais devem 
criar mecanismos claros e compreensíveis 
de notificação e recurso para os 
utilizadores finais que sejam alvo de 
discriminação, restrição ou interferência 
em termos de conteúdos, serviços ou 
aplicações em linha. Ao determinarem os 
eventuais danos de caráter geral nos 
serviços de acesso à Internet, as 
autoridades reguladores nacionais devem 
ter em conta parâmetros de qualidade, 
como os de tempo e fiabilidade (latência, 
instabilidade, perda de pacotes), os níveis e 
os efeitos do congestionamento da rede, os 
débitos reais em comparação com os 
débitos anunciados, o desempenho dos 
serviços de acesso à Internet em 
comparação com o dos serviços 
especializados e a qualidade segundo a 
perceção dos utilizadores finais. As 
autoridades reguladoras nacionais devem 
ter poder para impor requisitos de 
qualidade mínima do serviço a todos ou a 
cada fornecedor de comunicações 
eletrónicas públicas se tal for necessário 
para evitar danos ou uma degradação de 
caráter geral da qualidade de serviço dos 
serviços de acesso à Internet.
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Alteração 17

Proposta de regulamento
Considerando 68

Texto da Comissão Alteração

(68) Para que seja tomada em conta a 
evolução tecnológica e do mercado, deve 
ser delegado na Comissão o poder de 
adotar atos em conformidade com o artigo 
290º do Tratado sobre o Funcionamento 
da União Europeia, no que respeita à 
adaptação dos anexos. É especialmente 
importante que a Comissão efetue 
consultas adequadas durante os trabalhos 
preparatórios, nomeadamente a nível de 
peritos. A Comissão, na preparação e 
elaboração de atos delegados, deverá 
assegurar a transmissão simultânea, 
atempada e adequada dos documentos 
pertinentes ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho.

Suprimido

Alteração 18

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 2 alínea (e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

e-A) Assegurar que todo o tráfego da 
Internet é tratado equitativamente, sem 
discriminação, restrição ou interferência, 
independentemente do remetente, 
destinatário, tipo, conteúdo, equipamento, 
serviço ou aplicação;

Alteração 19

Proposta de regulamento
Artigo 2 – ponto 8
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Texto da Comissão Alteração

(8) «Espetro radioelétrico harmonizado 
para comunicações em banda larga sem 
fios», o espetro radioelétrico para o qual as 
condições de disponibilidade e utilização 
eficiente estão harmonizadas a nível da 
União, nomeadamente nos termos da 
Decisão 676/2002/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho27, e que é utilizado 
em serviços de comunicações eletrónicas 
distintos da radiodifusão;

(8) «Espetro radioelétrico harmonizado 
para comunicações em banda larga sem 
fios», o espetro radioelétrico para o qual as 
condições de disponibilidade e utilização 
eficiente estão harmonizadas a nível da 
União, de acordo com as disposições e
com os procedimentos previstos na 
Diretiva 2002/21/CE e nos termos da 
Decisão 676/2002/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho27, e que é utilizado 
em serviços de comunicações eletrónicas 
distintos da radiodifusão;

__________________ __________________
27 Decisão 676/2002/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 7 de março de 
2002, relativa a um quadro regulamentar 
para a política do espetro de 
radiofrequências na Comunidade Europeia 
(Decisão Espetro Radioelétrico) (JO L 108 
de 24.4.2002, p. 1).

27 Decisão 676/2002/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 7 de março de 
2002, relativa a um quadro regulamentar 
para a política do espetro de 
radiofrequências na Comunidade Europeia 
(Decisão Espetro Radioelétrico) (JO L 108 
de 24.4.2002, p. 1).

Alteração 20

Proposta de regulamento
Artigo 2 – ponto 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(11-A) «Princípio do melhor esforço», a 
garantia de que os pedidos de transmissão 
de dados são atendidos o mais 
rapidamente possível de acordo com a sua 
ordem temporal de entrada, 
independentemente do conteúdo, serviço, 
aplicação, origem ou destino;
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Alteração 21

Proposta de regulamento
Artigo 2 – ponto 12

Texto da Comissão Alteração

(12) «Produto de conectividade com 
garantia de qualidade do serviço (GQS)», 
um produto que é disponibilizado no nó 
de comutação do Protocolo Internet (IP), 
que permite aos clientes estabelecer uma 
ligação de comunicação IP entre um 
ponto de interconexão e um ou vários 
pontos terminais da rede fixa, e permite 
níveis definidos de desempenho de rede 
extremo a extremo para a prestação de 
serviços específicos a utilizadores finais 
com base na oferta de uma qualidade de 
serviço específica garantida, assente em 
parâmetros específicos;

Suprimido

Alteração 22

Proposta de regulamento
Artigo 2 – ponto 12-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(12-A) «Gestão justificada do tráfego», 
admitida como exceção ao princípio do 
melhor esforço por razões de ordem 
técnica, se estiver em conformidade com 
os princípios básicos da necessidade, 
razoabilidade, garantia da eficiência, não 
discriminação e transparência;

Alteração 23

Proposta de regulamento
Artigo 2 – ponto 12-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(12-B) «Neutralidade da Internet», 
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princípio segundo o qual todo o tráfego da 
Internet é tratado equitativamente, sem 
discriminação, restrição ou interferência, 
independentemente do remetente, 
destinatário, tipo, conteúdo, equipamento, 
serviço ou aplicação;

Alteração 24

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 14

Texto da Comissão Alteração

14) «Serviço de acesso à Internet», um 
serviço de comunicações eletrónicas 
acessíveis ao público que oferece 
conectividade com a Internet e, portanto, 
conectividade entre praticamente todos os 
pontos terminais ligados à Internet, 
independentemente da tecnologia de rede 
utilizada;

14) «Serviço aberto de acesso à Internet», 
um serviço de comunicações eletrónicas 
acessíveis ao público que oferece 
conectividade com a Internet e, portanto, 
conectividade entre praticamente todos os 
pontos terminais ligados à Internet, 
independentemente da tecnologia de rede 
utilizada; os Estados-Membros devem 
impor requisitos mínimos razoáveis, que 
sejam continuamente desenvolvidos de 
acordo com os progressos tecnológicos, 
relativamente à qualidade de serviços de 
acesso aberto à Internet; um serviço de 
acesso aberto à Internet deve possibilitar 
aos utilizadores finais toda e qualquer 
aplicação baseada na Internet, de acordo 
com o princípio do melhor esforço; como 
única exceção ao acima disposto, pode ser 
admitida uma gestão do tráfego 
proporcionada e justificada, desde que 
estejam claramente definidas as suas 
condições de aplicação.

Alteração 25

Proposta de regulamento
Artigo 2 – ponto 15

Texto da Comissão Alteração

15) «Serviço especializado», um serviço de 15) «Serviço especializado», um serviço de 
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comunicações eletrónicas ou qualquer 
outro serviço que oferece a capacidade de 
aceder a conteúdos, aplicações ou serviços 
específicos, ou a uma combinação dos 
mesmos, e cujas características técnicas 
são controladas de extremo a extremo ou 
que oferece a capacidade de enviar ou 
receber dados de ou para um determinado 
número de partes ou pontos terminais e 
que não é comercializado ou amplamente 
utilizado como substituto de serviços de 
acesso à Internet;

comunicações eletrónicas, nomeadamente 
baseado no IP ou outro serviço 
disponibilizado e operado apenas dentro 
de redes de comunicações eletrónicas 
fechadas e com acesso rigorosamente 
controlado, não comercializado ou 
utilizado como substituto da Internet, nem 
funcionalmente idêntico a conteúdos, 
aplicações ou serviços da Internet aberta.
Um serviço especializado só é admissível
se existir uma necessidade técnica e 
objetiva comprovada para tal que 
ultrapasse o interesse económico próprio, 
permitindo a oferta de aplicações críticas 
em tempo real ou de aplicações que devem 
ser especialmente protegidas, de 
qualidade excecional e garantida. Este 
serviço é caracterizado por parâmetros de 
qualidade de serviço claramente definidos 
e garantidos, adequados para o serviço em 
causa, sujeitos a uma «gestão de ponta a 
ponta» contínua, desde o fornecedor do 
serviço especial até ao terminal de 
utilizador. Um serviço especializado não 
pode estar limitado a um ponto de 
terminação controlado pelo prestador de 
serviço.

Alteração 26

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1) A presente secção é aplicável ao espetro 
radioelétrico harmonizado para 
comunicações em banda larga sem fios.

1) A presente secção é aplicável ao espetro 
radioelétrico harmonizado para 
comunicações em banda larga sem fios de 
acordo com a Diretiva 2009/140/CE e a 
Decisão n.º 676/2002/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, tendo 
nomeadamente em conta as disposições 
previstas no artigo 8.º-A e 9.º da Diretiva 
2002/21/CE.
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Alteração 27

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

(2) A presente secção não prejudica o 
direito que assiste aos Estados-Membros de 
beneficiarem de taxas impostas para 
assegurar a utilização ótima dos recursos 
do espetro radioelétrico, em conformidade 
com o artigo 13.º da Diretiva 2002/20/CE, 
e de organizarem e utilizarem o seu espetro 
radioelétrico para efeitos de ordem pública, 
segurança pública e defesa.

(2) A presente secção não prejudica o 
direito que assiste aos Estados-Membros de 
beneficiarem de taxas impostas para 
assegurar a utilização ótima dos recursos 
do espetro radioelétrico, em conformidade 
com o artigo 13.º da Diretiva 2002/20/CE, 
e de organizarem e utilizarem o seu espetro 
radioelétrico para efeitos de ordem pública, 
segurança pública e defesa e tendo em 
conta os objetivos de interesse geral, como 
a promoção da diversidade cultural e 
linguística e da diversidade dos meios de 
comunicação em linha e fora de linha, 
bem como os interesses de todos os
utilizadores do espetro radioelétrico.

Alteração 28

Proposta de regulamento
Artigo 9 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

(1) As autoridades nacionais competentes 
para o espetro radioelétrico devem 
contribuir para o desenvolvimento de um 
espaço sem fios em que as condições de 
investimento e concorrência para 
comunicações em banda larga sem fios de 
elevado débito convirjam e permitam o 
planeamento e a oferta de serviços e redes
multiterritoriais integrados, bem como 
economias de escala, fomentando, 
portanto, a inovação, o crescimento 
económico e benefícios a longo prazo para 
os utilizadores finais.

(1) Sem prejuízo da garantia dos objetivos 
de interesse geral na aceção do artigo 9.º, 
n.º 4, da Diretiva 2002/21/CE, as
autoridades nacionais competentes para o 
espetro radioelétrico devem contribuir para 
o desenvolvimento de um espaço sem fios 
em que as condições de investimento e 
concorrência para comunicações em banda 
larga sem fios de elevado débito convirjam 
e permitam o planeamento e a oferta de 
serviços e redes multiterritoriais 
integrados, bem como economias de 
escala, fomentando, portanto, a inovação, o 
crescimento económico e benefícios a 
longo prazo para os utilizadores finais. A 
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possibilidade do estabelecimento de redes 
multifuncionais que reúnam numa 
mesma plataforma tecnologias de 
radiodifusão e telefonia móvel deve ser 
tida em devida conta.

Alteração 29

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 4 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Assegurar uma ampla cobertura 
territorial de redes de banda larga sem fios 
de elevado débito e um nível elevado de 
penetração e consumo dos serviços 
conexos.

e) Assegurar uma utilização eficiente do 
espetro para satisfazer a crescente 
procura de redes de banda larga sem fios 
de elevado débito, tendo em conta ao 
mesmo tempo o interesse público e o valor 
social, cultural e económico do espetro 
como um todo.

Alteração 30

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 4 alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

e-A) Evitar interferências nocivas, 
incluindo a possibilidade de prever 
obrigações relativamente à resolução de 
problemas de interferência com outros 
utilizadores e de assumir os custos daí 
decorrentes

Justificação

Evitar interferências é um dos objetivos regulamentares. Consequentemente, este aspeto deve 
ser tido em conta aquando da definição dos processos e condições de autorização.
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Alteração 31

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 4 alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

e-A) Assegurar que qualquer alteração na 
política relativamente à utilização 
eficiente do espetro tenha em conta o seu 
impacto no interesse público em termos de 
interferência e custos.

Alteração 32

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) As características técnicas das diferentes 
faixas do espetro radioelétrico disponíveis;

a) As características técnicas das diferentes 
faixas do espetro radioelétrico disponíveis, 
assim como a utilização prevista e efetiva 
das mesmas;

Alteração 33

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 1 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-A) A utilização eficiente das faixas já 
destinadas a utilização através de banda 
larga móvel;

Alteração 34

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) A utilização mais eficiente do espetro 
radioelétrico em conformidade com o 

a) A utilização mais eficiente do espetro 
radioelétrico em conformidade com o 
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artigo 9.º, n.º 4, alínea b), tendo em conta 
as características da faixa ou das faixas em 
questão;

artigo 9.º, n.º 4, alínea b), tendo em conta 
as características da faixa ou das faixas em 
questão, assim como a sua utilização 
efetiva e a originalmente prevista;

Alteração 35

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 2 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-A) A ponderação sobre os custos 
decorrentes da evacuação da banda de 
frequências para os utilizadores já 
existentes;

Alteração 36

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

(1) Sempre que as condições técnicas de 
disponibilidade e utilização eficiente do 
espetro radioelétrico harmonizado para 
comunicações em banda larga sem fios 
possibilitem a utilização do espetro 
radioelétrico pertinente no âmbito de um 
regime de autorização geral, as autoridades 
nacionais competentes devem abster-se de 
impor quaisquer condições 
complementares e devem impedir que 
qualquer utilização alternativa dificulte a 
aplicação eficaz de tal regime 
harmonizado.

(1) Sempre que as condições técnicas de 
disponibilidade e utilização eficiente do 
espetro radioelétrico harmonizado para 
comunicações em banda larga sem fios 
possibilitem a utilização do espetro 
radioelétrico pertinente no âmbito de um 
regime de autorização geral, as autoridades 
nacionais competentes devem abster-se de 
impor quaisquer condições 
complementares e devem impedir que 
qualquer utilização alternativa dificulte a 
aplicação eficaz de tal regime 
harmonizado. Estas disposições não 
afetam o artigo 2.º, n.º 8.

Justificação

Sem a referência ao artigo 2.º, n.º 8, (com a redação da proposta de alteração) ficariam 
dificultados cenários possíveis ou desejáveis de utilização partilhada.
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Alteração 37

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Definir a data de termo de validade de 
quaisquer direitos de utilização de faixas 
harmonizadas existentes para 
comunicações que não sejam em banda 
larga sem fios ou, nos casos em que os 
direitos são por tempo indeterminado, a 
data em que o direito de utilização deve 
ser revisto, a fim de permitir o 
fornecimento de comunicações em banda 
larga sem fios.

Suprimido

Justificação

Esta disposição compromete a segurança jurídica necessária a todos os atuais titulares de 
direitos que, confiando nos direitos existentes e com base neles, procederam a investimentos 
a longo prazo.

Alteração 38

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A) O nº 2 não afeta as disposições do 
artigo 9.º, n.ºs 3 e 4, da Diretiva 
2002/21/CE.

Alteração 39

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1) Sempre que uma autoridade nacional 
competente tencione sujeitar a utilização 
do espetro radioelétrico a uma autorização 
geral ou conceder direitos individuais de 

1) Sempre que uma autoridade nacional 
competente tencione sujeitar a utilização 
do espetro radioelétrico a uma autorização 
geral ou conceder direitos individuais de 
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utilização do espetro radioelétrico, ou 
alterar direitos e obrigações em relação à 
utilização do espetro radioelétrico, em 
conformidade com o artigo 14.º da Diretiva 
2002/20/CE, deve disponibilizar o seu 
projeto de medida, em conjunto com os 
motivos para o mesmo, simultaneamente à 
Comissão e às autoridades competentes 
para o espetro radioelétrico dos restantes 
Estados-Membros, após a conclusão da 
consulta pública a que se refere o artigo 6.º 
da Diretiva 2002/21/CE, se aplicável, e em 
todos os casos, apenas numa fase da sua 
preparação que lhe permita prestar à 
Comissão e às autoridades competentes dos 
restantes Estados-Membros informação 
suficiente e estável no que respeita às 
questões pertinentes.

utilização do espetro radioelétrico, ou 
alterar direitos e obrigações em relação à 
utilização do espetro radioelétrico para 
serviços em banda larga sem fios, em 
conformidade com o artigo 14.º da Diretiva 
2002/20/CE, deve disponibilizar o seu 
projeto de medida, em conjunto com os 
motivos para o mesmo, simultaneamente à 
Comissão e às autoridades competentes 
para o espetro radioelétrico dos restantes 
Estados-Membros, após a conclusão da 
consulta pública a que se refere o artigo 6.º 
da Diretiva 2002/21/CE, se aplicável, e em 
todos os casos, apenas numa fase da sua 
preparação que lhe permita prestar à 
Comissão e às autoridades competentes dos 
restantes Estados-Membros informação 
suficiente e estável no que respeita às 
questões pertinentes.

Alteração 40

Proposta de regulamento
Artigo 19

Texto da Comissão Alteração

[…] Suprimido

Alteração 41

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão pode adotar atos de 
execução que estabelecem normas técnicas 
e metodológicas uniformes para a 
implementação de um ou mais dos 
produtos europeus de acesso na aceção dos 
artigos 17.º e 19.º, do anexo I, pontos 2 e 3, 
e do Anexo II, em conformidade com os 
critérios e parâmetros neles especificados. 
Os referidos atos de execução são adotados 

2. A Comissão pode adotar atos de 
execução que estabelecem normas técnicas 
e metodológicas uniformes para a 
implementação de um ou mais dos 
produtos europeus de acesso na aceção do 
artigo 17.º, do anexo I, pontos 2 e 3, em 
conformidade com os critérios e 
parâmetros neles especificados. Os 
referidos atos de execução são adotados 
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pelo procedimento de exame a que se 
refere o artigo 33.º, n.º 2.

pelo procedimento de exame a que se 
refere o artigo 33.º, n.º 2.

Alteração 42

Proposta de regulamento
Artigo 23 – título

Texto da Comissão Alteração

Liberdade de oferecer e de beneficiar de 
acesso aberto à Internet e gestão razoável 

do tráfego

Acesso aberto à Internet, serviço 
especializado e gestão razoável e 

justificada do tráfego

Alteração 43

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1) Os utilizadores finais devem ter a 
liberdade de aceder e distribuir 
informações e conteúdos, executar 
aplicações e utilizar serviços à sua escolha 
através do seu serviço de acesso à Internet.

1) O acesso aberto à Internet deve ser 
plenamente garantido nos termos do 
artigo 2.º, n.º 14, a fim de permitir aos 
utilizadores finais aceder e distribuir todas 
as informações e conteúdos à sua escolha, 
executar aplicações e utilizar serviços e 
equipamentos finais à sua escolha através 
do seu serviço aberto de acesso à Internet, 
independentemente da origem ou destino 
dessas informações, dos conteúdos, 
aplicações ou serviços.

Os operadores de redes de acesso devem 
estar sujeitos a uma obrigação geral de 
cumprimento do princípio do melhor 
esforço. Os fornecedores de serviços de 
acesso à Internet não devem restringir ou 
impedir a utilização por parte dos 
utilizadores finais de qualquer 
equipamento terminal para aceder e 
distribuir informações e conteúdos 
através do seu serviço de acesso à 
Internet. Estas disposições não 
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prejudicam os direitos dos Estados-
Membros de concederem direitos 
individuais de utilização nos termos do 
artigo 5.º da Diretiva 2002/20/CE.

Os utilizadores finais devem ter a liberdade 
de celebrar acordos relativos ao volume de 
dados e ao débito com os fornecedores de 
serviços de acesso à Internet e, em 
conformidade com os acordos relativos ao 
volume de dados, de beneficiar de 
quaisquer ofertas dos fornecedores de 
conteúdos, aplicações e serviços da 
Internet.

Os utilizadores finais devem ter a liberdade 
de celebrar acordos relativos ao volume de 
dados e ao débito com os fornecedores de 
serviços de acesso à Internet, tendo 
devidamente em conta o princípio da 
neutralidade da Internet. Os fornecedores 
de serviços de acesso à Internet devem 
publicitar o volume de dados e o débito 
mínimos garantidos que conseguem 
fornecer e não o débito máximo. 

Os acordos relativos ao volume de dados e 
ao débito não podem excluir determinados 
conteúdos, serviços ou aplicações do 
consumo de volume e estes não podem ser 
isentos de uma redução após o consumo 
do volume de dados acordado.

Justificação

O acesso a uma Internet aberta e não discriminatória deve ser concebido como um direito e 
não como uma liberdade, devendo ser estabelecida como norma uma Internet aberta, 
baseada no melhor esforço e com acesso a todos os serviços, informações, conteúdos e 
aplicações.

Alteração 44

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os utilizadores finais devem, igualmente, 
ter a liberdade de acordar com os
fornecedores de comunicações eletrónicas 
públicas ou com os fornecedores de 
conteúdos, aplicações e serviços a 
prestação de serviços especializados com 
uma qualidade de serviço melhorada.

Os fornecedores de comunicações 
eletrónicas públicas ou fornecedores de 
conteúdos, aplicações e serviços podem 
oferecer a prestação de serviços 
especializados, através de uma rede 
fechada de comunicações eletrónicas, a 
um círculo de utilizadores limitado e com 
acesso controlado. Os serviços 
especializados não podem ser 
comercializados como substitutos da 
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Internet ou utilizados como tais, nem 
revelar-se funcionalmente idênticos a 
conteúdos, aplicações ou serviços da 
Internet aberta.

Quando esses acordos são celebrados com 
um fornecedor de serviços de acesso à 
Internet, este fornecedor deve garantir, 
em conformidade com o princípio da 
neutralidade da Internet, que o 
desempenho, a acessibilidade das tarifas 
ou a qualidade dos serviços de acesso à 
Internet não são limitados.

Alteração 45

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A fim de possibilitar a oferta de serviços 
especializados aos utilizadores finais, os 
fornecedores de serviços, conteúdos e 
aplicações e os fornecedores de 
comunicações eletrónicas públicas devem 
ter a liberdade de celebrar acordos entre 
si para a transmissão do respetivo volume 
de dados ou o encaminhamento de tráfego 
como serviços especializados com uma 
qualidade de serviço definida ou uma 
capacidade específica. A oferta de serviços 
especializados não deve afetar de forma 
recorrente ou contínua a qualidade geral
dos serviços de acesso à Internet.

A oferta de serviços especializados não 
deve afetar a qualidade dos serviços de 
acesso à Internet. Para além disso, os 
mesmos não devem afetar as normas 
técnicas disponíveis e amplamente 
reconhecidas nem o seu desenvolvimento 
e não devem degradar o desempenho 
geral, a acessibilidade económica ou a 
qualidade dos serviços abertos de acesso à 
Internet. Os serviços especializados só 
devem ser oferecidos se a capacidade da 
rede for suficiente para prestar esses 
serviços complementarmente ao acesso 
aberto à Internet.

Os serviços especializados só são 
admissíveis se existir uma necessidade 
técnica e objetiva comprovada para tal 
que ultrapasse o interesse económico 
próprio, permitindo a oferta de aplicações 
críticas em tempo real ou de aplicações 
que devem ser especialmente protegidas 
de qualidade excecional.

A adesão dos utilizadores finais ou dos 
fornecedores de conteúdos e aplicações às 
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ofertas comerciais para suportar os 
serviços especializados deve ser voluntária 
e não discriminatória. Quando a 
capacidade da rede é partilhada entre os 
serviços de acesso à Internet e os serviços 
especializados, o fornecedor destes 
serviços deve publicar de forma clara e 
inequívoca critérios baseados na 
capacidade de rede que é partilhada.

Alteração 46

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 2 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os operadores de redes de acesso que 
simultaneamente oferecerem ou 
comercializarem serviços especializados 
ficam sujeitos às obrigações de oferta de 
um serviço de acesso aberto à Internet, 
nos termos do artigo 2.º, n.º 14. Esses 
operadores não podem discriminar outros 
fornecedores de conteúdos que dependam 
dos seus serviços de transporte e são 
obrigados a cobrar o transporte de forma 
transparente e a preços de mercado.

Alteração 47

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 2 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Para que as autoridades nacionais 
possam avaliar quais os potenciais 
prejuízos materiais, os prestadores de 
serviços de comunicações eletrónicas ou 
os fornecedores de serviços, conteúdos e 
aplicações devem transmitir às 
autoridades nacionais, mediante pedido, 
informações precisas sobre as 
capacidades atribuídas aos dois tipos de 
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serviços.

Alteração 48

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os fornecedores de comunicações 
eletrónicas públicas verticalmente 
integrados devem abster-se de exercer 
qualquer forma de discriminação 
relativamente ao tráfego gerado pelos 
fornecedores de conteúdos, serviços ou 
aplicações que fazem concorrência aos 
seus serviços ou aos serviços que os 
próprios oferecem com base em acordos 
de exclusividade.

Alteração 49

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4) O exercício das liberdades previstas nos 
n.ºs 1 e 2 deve ser facilitado através da 
prestação de informações completas em 
conformidade com o disposto no artigo 
25.º, n.º 1, no artigo 26.º, n.º 2, e no artigo 
27.º, n.ºs 1 e 2.

4) Devem ser facultadas aos utilizadores 
finais, bem como aos fornecedores de 
serviços, conteúdos e aplicações, 
incluindo nos setores dos meios de 
comunicação e da cultura e nos governos 
a todos os níveis, informações completas 
em conformidade com o disposto no
artigo 20.º, n.º 2, no artigo 21.º, n.º 3, no 
artigo 21.º-A da Diretiva 2002/22/CE, no 
artigo 25.º, n.º 1, no artigo 26.º, n.º 2, e no 
artigo 27.º, n.ºs 1 e 2, incluindo 
informações sobre quaisquer medidas 
razoáveis de gestão de tráfego aplicadas 
que possam afetar o acesso e a 
distribuição de informações, conteúdos, 
aplicações e serviços tal como 
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especificado nos n.ºs 1 e 2.

Alteração 50

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5) Dentro dos limites do volume de dados 
ou débito eventualmente acordado 
contratualmente para os serviços de 
acesso à Internet, os prestadores de 
serviços de acesso à Internet não devem
restringir as liberdades previstas no n.º 1 
através do bloqueio, do abrandamento, da 
degradação ou discriminação de 
conteúdos, aplicações ou serviços 
específicos, bem como de categorias 
específicas dos mesmos, exceto nos casos 
em que seja necessário aplicar medidas de 
gestão razoável do tráfego. As medidas de 
gestão razoável do tráfego devem ser 
transparentes, não discriminatórias, 
proporcionadas e necessárias para:

5) Os prestadores de serviços de acesso à 
Internet não podem restringir o 
estabelecido no n.º 1:

- através de eliminação, bloqueio, 
abrandamento, degradação ou 
discriminação de determinados 
conteúdos, aplicações, serviços ou 
equipamentos finais, bem como de 
categorias específicas dos mesmos,

- através de priorização de determinados 
conteúdos, aplicações, serviços ou 
equipamentos terminais, bem como de 
categorias específicas dos mesmos, ou

- através de acordos especiais de preços 
com o utilizador final que tornem pouco 
interessante do ponto de vista económico 
o acesso a determinados conteúdos, 
aplicações, serviços ou equipamentos 
finais, bem como de categorias específicas 
dos mesmos. 

a) Dar execução a uma disposição 
legislativa ou a uma decisão judicial, ou 

Constituem exceção os casos em que 
sejam necessárias medidas justificadas de 
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impedir crimes graves; gestão razoável do tráfego de dados.

As medidas de gestão razoável do tráfego 
de dados são consideradas justificadas e 
adequadas nos casos em que se destinam 
a:

b) Preservar a integridade e segurança da 
rede, dos serviços prestados através dela e 
dos terminais dos utilizadores finais;

- Preservar a integridade e segurança da 
rede, dos serviços prestados através dela e 
dos terminais dos utilizadores finais ou

c) Impedir a transmissão de 
comunicações não solicitadas a 
utilizadores finais que tenham aceitado 
previamente tais medidas restritivas;

d) Minimizar os efeitos do
congestionamento temporário ou
excecional da rede, desde que os tipos de 
tráfego equivalentes sejam tratados
equitativamente.

- Minimizar os efeitos de um
congestionamento temporário e excecional 
comprovado da rede e gerir o tráfego de 
forma eficaz no caso de forte 
congestionamento das redes, 

desde que todos os conteúdos, aplicações e 
serviços sejam tratados de acordo com o 
princípio do melhor esforço.

A gestão razoável do tráfego deve implicar 
apenas o processamento dos dados 
necessários e proporcionados para atingir 
os objetivos definidos no presente 
número.

Tais medidas não devem ser mantidas por 
mais tempo do que o estritamente 
necessário.

As medidas de gestão razoável do tráfego 
devem ser transparentes, não 
discriminatórias, proporcionadas e 
necessárias, e estar sujeitas a mecanismos 
de recurso claros, compreensíveis e 
acessíveis.

Alteração 51

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 5 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A gestão razoável do tráfego deve implicar 
apenas o processamento dos dados 
necessários e proporcionados para atingir 

A gestão razoável do tráfego deve implicar 
apenas o processamento dos dados 
necessários e proporcionados para atingir 
os objetivos definidos no presente artigo. 
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os objetivos definidos no presente número. Por essa razão, todas as técnicas para 
inspecionar ou analisar dados devem 
estar em conformidade com a legislação 
relativa à proteção de dados e da 
privacidade. As referidas técnicas devem 
examinar unicamente os cabeçalhos dos 
pacotes de dados. Não há lugar a 
qualquer «inspeção de pacotes» para além 
da referida inspeção aos cabeçalhos dos 
pacotes de dados.

Alteração 52

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 5 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados em conformidade com o artigo 
32.º, a fim de definir, com a máxima 
precisão possível, os critérios técnicos 
necessários para a existência das 
situações excecionais descritas, de acordo 
com o artigo 23.º, n.º 5. É necessário 
aplicar requisitos tão elevados quanto 
possível à existência de uma situação 
excecional.

Alteração 53

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. As disposições do artigo 23.º, n.º 5-A 
(novo) não prejudicam o controlo judicial 
e estão sujeitas a mecanismos claros, 
compreensíveis e acessíveis de recurso, a 
fim de evitar a privatização da aplicação 
da legislação.
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Alteração 54

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As autoridades reguladoras nacionais 
devem monitorizar atentamente e assegurar 
a capacidade real dos utilizadores finais de 
beneficiarem das liberdades previstas no 
artigo 23.º, n.ºs 1 e 2, a conformidade com 
o artigo 23.º, n.º 5, e a disponibilidade 
contínua de serviços não discriminatórios
de acesso à Internet com níveis de 
qualidade que reflitam os progressos 
tecnológicos e que não sejam prejudicados 
por serviços especializados. Devem, em 
cooperação com as outras autoridades 
nacionais competentes, monitorizar
também os efeitos dos serviços 
especializados na diversidade cultural e na
inovação. As autoridades reguladoras 
nacionais devem informar anualmente a 
Comissão e o ORECE acerca dessa 
monitorização e das conclusões a que 
chegaram.

1. As autoridades reguladoras nacionais 
devem monitorizar atentamente e assegurar 
a capacidade real dos utilizadores finais de 
beneficiarem do disposto no artigo 23.º, 
n.ºs 1 e 2, e a disponibilidade contínua de 
serviços abertos de acesso à Internet nos 
termos do artigo 2.º, n.º 2, ponto 14, com 
níveis de qualidade que reflitam os 
progressos tecnológicos e que não sejam 
prejudicados por serviços especializados. 
Devem, em cooperação com as outras 
autoridades nacionais competentes, 
garantir também que os efeitos dos 
serviços especializados não põem em 
causa a liberdade de opinião e de 
informação, a diversidade linguística e
cultural, a liberdade e diversidade dos 
meios de comunicação, assim como a
inovação. As autoridades reguladoras 
nacionais devem igualmente monitorizar 
atentamente e garantir a aplicação de 
medidas de gestão razoável de tráfego em 
conformidade com o artigo 23.º, n.º 5, e 
com o princípio da neutralidade da 
Internet, tendo na máxima conta as 
orientações do ORECE especificadas no 
n.º 2 do presente artigo e no artigo 21.º, 
n.º 3-A, da Diretiva 2002/22/CE. As 
medidas de gestão razoável do tráfego 
devem ser sujeitas a revisões periódicas de 
modo a refletirem os progressos 
tecnológicos. As autoridades reguladoras 
nacionais devem informar anualmente a 
Comissão e o ORECE acerca dessa 
monitorização e das conclusões a que 
chegaram.
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Alteração 55

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os fornecedores de comunicações 
eletrónicas públicas são obrigados a 
documentar a ocorrência de toda e 
qualquer situação excecional nos termos 
do artigo 23.º, n.º 5, e todas as medidas de 
gestão do tráfego adotadas em cada caso 
específico, assim como a notificar 
imediatamente as autoridades reguladoras 
nacionais competentes. 

Alteração 56

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-B. As autoridades reguladoras 
nacionais devem criar mecanismos claros 
e compreensíveis de notificação e recurso 
para os utilizadores finais que sejam alvo 
de discriminação, restrição, interferência, 
bloqueio ou condicionamento de 
conteúdos, serviços ou aplicações em 
linha.

Alteração 57

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A fim de evitar danos de caráter geral na 
qualidade do serviço nos serviços de 
acesso à Internet ou de salvaguardar a 
capacidade dos utilizadores finais de 

A fim de evitar danos na qualidade do 
serviço nos serviços de acesso à Internet ou 
de salvaguardar a capacidade dos 
utilizadores finais de acederem e 
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acederem e distribuírem conteúdos ou 
informações ou executarem aplicações e 
serviços à sua escolha, as autoridades 
reguladoras nacionais devem estar 
habilitadas a impor requisitos de qualidade 
mínima de serviço aos fornecedores de 
comunicações eletrónicas públicas.

distribuírem conteúdos ou informações ou 
executarem aplicações e serviços à sua 
escolha, as autoridades reguladoras 
nacionais devem estar habilitadas a impor 
requisitos de qualidade mínima de serviço 
e outras medidas regulamentares aos 
fornecedores de comunicações eletrónicas 
públicas.

Alteração 58

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

As autoridades reguladoras nacionais 
devem, atempadamente e antes da 
imposição de tais requisitos, apresentar à 
Comissão um resumo dos motivos para 
ação, os requisitos previstos e a linha de 
ação proposta. Esta informação deve ser 
igualmente disponibilizada ao ORECE. A 
Comissão pode, após examinar tal 
informação, apresentar observações ou 
recomendações, nomeadamente para 
assegurar que os requisitos previstos não 
afetam negativamente o funcionamento do 
mercado interno. Os requisitos previstos 
não devem ser adotados durante um 
período de dois meses após a receção da 
informação completa por parte da 
Comissão, salvo se tiver havido acordo em 
contrário entre a Comissão e a autoridade 
reguladora nacional, se a Comissão tiver 
informado a autoridade reguladora 
nacional de um período de exame 
abreviado, ou se a Comissão tiver 
apresentado observações ou 
recomendações. As autoridades 
reguladoras nacionais devem ter na 
máxima conta as observações ou 
recomendações da Comissão e devem 
comunicar os requisitos adotados à 
Comissão e ao ORECE.

As autoridades reguladoras nacionais 
devem, atempadamente e antes da 
imposição de tais requisitos, apresentar à 
Comissão um resumo dos motivos para 
ação, os requisitos previstos e a linha de 
ação proposta. Esta informação deve ser 
igualmente disponibilizada ao ORECE. A 
Comissão pode, após examinar tal 
informação, apresentar observações ou 
recomendações, nomeadamente para 
assegurar que os requisitos previstos não 
afetam negativamente o funcionamento do 
mercado interno. As autoridades 
reguladoras nacionais devem ter na 
máxima conta as observações ou 
recomendações da Comissão e devem 
comunicar os requisitos adotados à 
Comissão e ao ORECE. O ORECE deve 
criar e desenvolver orientações gerais 
para a aplicação da gestão razoável do 
tráfego em estreita cooperação com a 
Comissão e todas as partes interessadas 
com base no artigo 23.º e no presente 
artigo.
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Alteração 59

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. As autoridades reguladoras 
nacionais devem implementar 
procedimentos adequados para a 
apresentação de queixas relativas ao 
desempenho dos serviços de acesso à 
Internet por parte dos utilizadores finais e 
dos fornecedores de serviços, conteúdos e 
aplicações.

Alteração 60

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) A qualidade dos seus serviços, em 
conformidade com os atos de execução 
previstos no n.º 2;

d) A qualidade dos seus serviços;

Alteração 61

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 1 – alínea e) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

i) o débito de dados efetivamente 
disponível para descarregamentos e 
carregamentos no Estado-Membro de 
residência do utilizador final, incluindo nas 
horas de pico,

i) o débito de dados efetivamente 
disponível para descarregamentos e 
carregamentos no Estado-Membro de 
residência do utilizador final, incluindo o 
débito mínimo garantido de 
descarregamentos e de carregamentos nas 
horas de pico, assim como os instrumentos 
permanentemente à disposição dos 
consumidores finais, de forma geralmente 
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reconhecida, que lhes permitem 
monitorizar, por si próprios, as 
velocidades de carregamento e 
descarregamento disponíveis em tempo 
real, durante a vigência do contrato,

Alteração 62

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 1 – alínea e) – subalínea iv)

Texto da Comissão Alteração

iv) informação relativa aos procedimentos 
estabelecidos pelo fornecedor para medir e 
configurar o tráfego, de modo a evitar o 
congestionamento de uma rede, bem como 
informação relativa à forma como tais 
procedimentos podem afetar a qualidade do 
serviço e a proteção de dados pessoais;

iv) informação relativa aos procedimentos 
estabelecidos pelo fornecedor para medir e 
configurar o tráfego, de modo a evitar o 
congestionamento de uma rede, bem como 
informação relativa à forma como tais 
procedimentos podem afetar a qualidade do 
serviço e a proteção de dados pessoais, e 
todas as medidas contempladas no artigo 
23.º, n.º 5; devem também ser incluídos os 
instrumentos postos permanentemente à 
disposição dos utilizadores finais, que lhes 
permitem tomar conhecimento, de forma 
geralmente reconhecida e compreensível, 
dos procedimentos e medidas 
estabelecidos pelo fornecedor para medir 
e configurar o tráfego em conformidade 
com o artigo 23.º, n.º 5;

Alteração 63

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4) Mediante pedido das autoridades 
públicas pertinentes, os fornecedores de 
comunicações eletrónicas públicas devem 
distribuir informações de interesse 
público, a título gratuito, aos utilizadores 
finais, sempre que adequado, através dos 
meios que normalmente utilizam nas suas 

Suprimido



AD\1015295PT.doc 43/46 PE522.810v02-00

PT

comunicações com os utilizadores finais. 
Nestes casos, as informações devem ser 
prestadas pelas autoridades públicas 
pertinentes aos fornecedores de 
comunicações eletrónicas públicas num 
formato normalizado e podem, 
nomeadamente, abranger os seguintes 
tópicos:

a) As utilizações mais comuns de serviços 
de comunicações eletrónicas para o 
envolvimento em atividades ilícitas ou 
para difundir conteúdos nocivos, 
particularmente nos casos em que essas 
utilizações possam prejudicar o respeito 
dos direitos e liberdades de outros, 
incluindo a violação de direitos de 
proteção dos dados, direitos de autor e 
direitos conexos, bem como as 
consequências jurídicas das mesmas; 
assim como

b) Os meios de proteção contra riscos 
para a segurança pessoal e contra o 
acesso ilícito a dados pessoais na 
utilização de serviços de comunicações 
eletrónicas.

Alteração 64

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) O débito de dados efetivamente 
disponível para descarregamentos e 
carregamentos na localização principal do 
utilizador final, nomeadamente as gamas 
de débitos reais, o valor médio do débito e 
o débito nos períodos de pico, incluindo o 
potencial impacto da permissão de acesso 
de terceiros através de uma rede local via 
rádio;

b) O débito de dados efetivamente 
disponível para descarregamentos e 
carregamentos na localização principal do 
utilizador final, nomeadamente as gamas 
de débitos mínimas garantidas, o valor 
médio do débito e o débito nos períodos de 
pico, incluindo o potencial impacto da
permissão de acesso de terceiros através de 
uma rede local via rádio;
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Alteração 65

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2) O poder de adotar atos delegados a que 
se referem o artigos 17.º, n.º 2, e 19.º, n.º 5, 
é conferido à Comissão por um período de 
tempo indeterminado a partir de [data de 
entrada em vigor do regulamento]

2) O poder de adotar atos delegados a que 
se referem os artigos 17.º, n.º 2, 19.º, n.º 5, 
e 23.º, n.º 5, é conferido à Comissão por 
um período de tempo indeterminado a 
partir de [data de entrada em vigor do 
regulamento].

Alteração 66

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3) A delegação de poderes referida nos 
artigos 17.º, n.º 2, e 19.º, n.º 5, pode ser 
revogada em qualquer momento pelo 
Parlamento Europeu ou pelo Conselho. A 
decisão de revogação põe termo à 
delegação dos poderes nela especificados. 
Produz efeitos no dia seguinte ao da sua 
publicação no Jornal Oficial da União 
Europeia ou numa data posterior nela 
especificada. Essa decisão em nada 
prejudica a validade de eventuais atos 
delegados já em vigor.

3) A delegação de poderes referida nos 
artigos 17.º, n.º 2, 19.º, n.º 5, e 23.º, n.º 5,
pode ser revogada em qualquer momento 
pelo Parlamento Europeu ou pelo 
Conselho. A decisão de revogação põe 
termo à delegação dos poderes nela 
especificados. Produz efeitos no dia 
seguinte ao da sua publicação no Jornal 
Oficial da União Europeia ou numa data 
posterior nela especificada. Essa decisão 
em nada prejudica a validade de eventuais 
atos delegados já em vigor.

Alteração 67

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5) Os atos delegados adotados em 
aplicação do disposto nos artigos 17.º, 
n.º 2, e 19.º, n.º 5, só entram em vigor se o 

5) Os atos delegados adotados em 
aplicação do disposto nos artigos 17.º, n.º 
2, 19.º, n.º 5, e 23.º, n.º 5, só entram em 
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Parlamento Europeu e o Conselho não 
formularem objeções no prazo de dois 
meses a contar da notificação do ato a estas 
duas instituições ou se, antes do termo 
desse prazo, o Parlamento Europeu e o 
Conselho informarem a Comissão de que 
não formularão objeções. Esse período é 
prorrogado por dois meses por iniciativa do 
Parlamento Europeu ou do Conselho.

vigor se o Parlamento Europeu e o 
Conselho não formularem objeções no 
prazo de dois meses a contar da notificação 
do ato a estas duas instituições ou se, antes 
do termo desse prazo, o Parlamento 
Europeu e o Conselho informarem a 
Comissão de que não formularão objeções. 
Esse período é prorrogado por dois meses 
por iniciativa do Parlamento Europeu ou 
do Conselho.

Alteração 68

Proposta de regulamento
Anexo II

Texto da Comissão Alteração

ANEXO II Suprimido

PARÂMETROS MÍNIMOS DE 
PRODUTOS EUROPEUS DE 
CONECTIVIDADE COM GQS

Elementos da rede e informações conexas

– Uma descrição do produto de 
conectividade a oferecer através de uma 
rede fixa, incluindo as características 
técnicas e a adoção de normas 
pertinentes.

Funcionalidades da rede:

– acordo de conectividade que assegure 
qualidade de serviço integral, com base 
em parâmetros especificados comuns que 
permitam a prestação de, pelo menos, as 
seguintes categorias de serviços:

– chamadas de voz e videochamadas;

– difusão de conteúdo audiovisual; e

– aplicações essenciais de dados.
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