
AD\1016355PT.doc PE522.939v02-00

PT Unida na diversidade PT

PARLAMENTO EUROPEU 2009 - 2014

Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores

2013/0309(COD)

29.1.2014

PARECER

da Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores

dirigido à Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia

sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que 
estabelece medidas respeitantes ao mercado único europeu das comunicações 
eletrónicas e destinadas a criar um continente conectado, e altera as diretivas 
2002/20/CE, 2002/21/CE e 2002/22/CE e os Regulamentos (CE) n.º 1211/2009 
e (UE) n.º 531/2012
(COM(2013)0627 – C7-0267/2013 – 2013/0309(COD))

Relator de parecer: Malcolm Harbour

(*) Comissão associada – Artigo 50.º do Regimento



PE522.939v02-00 2/92 AD\1016355PT.doc

PT

PA_Legam



AD\1016355PT.doc 3/92 PE522.939v02-00

PT

JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

Em setembro de 2013, a Comissão Europeia apresentou uma proposta de regulamento relativo 
ao mercado único das comunicações eletrónicas e destinadas a criar um continente conectado.

A Comissão IMCO contribuirá para o trabalho do Parlamento relativo a esta proposta com um 
parecer legislativo com competência exclusiva em questões relacionadas com os direitos dos 
utilizadores e a defesa do consumidor e com competência partilhada com a ITRE em aspetos 
relativos ao acesso aberto à Internet. A comissão debruçar-se-á igualmente sobre os aspetos 
relativos aos consumidores das revisões propostas ao Regulamento Roaming, mas o 
contributo será formulado sob a forma de alterações à presente proposta após a publicação do 
relatório da Comissão ITRE. No pouco tempo de que dispôs, o relator não examinou 
pormenorizadamente todos os restantes aspetos do regulamento proposto, centrando-se apenas 
nos domínios em que a Comissão IMCO tem competência direta. Os membros da comissão 
podem, naturalmente, apresentar alterações relativamente a todos os outros aspetos do 
relatório. Nesta fase, o relator deixou também de lado as alterações aos considerandos, que irá 
propor ao longo do trabalho de colaboração com a ITRE.

Ao elaborar o presente relatório, o relator teve em conta as amplas preocupações das partes 
interessadas, dando particular atenção aos pontos de vista das organizações de consumidores e 
das entidades reguladoras das telecomunicações. Apesar de os objetivos e ambições da 
proposta serem louváveis, manifesta a sua preocupação, tal como muitos outros, com o facto 
de o instrumento proposto ser demasiado fragmentado e não possuir uma orientação 
estratégica para alcançar o objetivo de um mercado único das comunicações eletrónicas. O 
seu parecer baseou-se na vasta experiência da Comissão IMCO no domínio do reforço dos 
direitos dos consumidores, e não apenas no setor das comunicações eletrónicas, para melhorar 
significativamente a proposta da Comissão. O relator está confiante de que esta abordagem irá 
obter amplo apoio.

Assegurar o acesso aberto à Internet

Um elemento importante da proposta da Comissão são as medidas destinadas a assegurar a 
neutralidade da Internet, apesar de este conceito não estar definido no texto jurídico. A 
Comissão IMCO tem vasta experiência neste domínio, e as alterações que propôs na revisão 
de 2009 da Diretiva Serviço Universal e Direitos dos Utilizadores continuam a ser as 
disposições essenciais para a intervenção, por parte dos reguladores da UE, na defesa dos 
consumidores contra comportamentos discriminatórios e bloqueio injusto dos serviços.

As novas propostas reforçam essas disposições e fornecem um quadro mais claro para a 
intervenção dos reguladores. O relator de parecer gostaria de ter incorporado estas propostas 
numa revisão da diretiva em vigor, mas o relator da Comissão ITRE defendeu convictamente 
a sua utilização num regulamento, tendo em vista uma aplicação coerente em toda a UE. O 
relator de parecer aceitou esta estratégia e apresentou várias propostas de clarificação e de 
melhoria do texto, que serão desenvolvidas conjuntamente pelas duas comissões.

O instrumento jurídico para os direitos dos utilizadores

A proposta da Comissão substitui muitas disposições centrais da Diretiva Serviços Universais 
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e Direitos dos Utilizadores 2002/22/CE (posteriormente alterada pela Diretiva 2009/136), 
harmonizando uma série de disposições sob a forma de um regulamento. Centraliza, além 
disso, as decisões sobre regras de execução pormenorizadas a nível da Comissão, eliminando 
a responsabilidade direta das autoridades reguladoras nacionais. A justificação da Comissão 
para esta proposta é a aplicação heterogénea destas regras nos Estados-Membros. Não tenta 
basear esta abordagem nos benefícios para o mercado único das comunicações eletrónicas. O 
relator considera que esta abordagem está inteiramente errada.

A extração de elementos arbitrários do quadro regulamentar existente criará confusão, 
enquanto a imposição de uma harmonização máxima nestes domínios prejudicará a defesa do 
consumidor. A Comissão IMCO declinou a insistência da Comissão num nível máximo de 
harmonização no âmbito da revisão da Diretiva Direitos dos Consumidores em 2011 e a 
rápida evolução do mundo das comunicações eletrónicas é um argumento ainda mais 
persuasivo de que essa harmonização máxima seria prejudicial.

Além disso, a Comissão não aborda a verdadeira origem da fragmentação do mercado, que é o 
desempenho heterogéneo dos reguladores na aplicação das obrigações existentes. A 
imposição de uma seleção de novos requisitos regulamentares centralizados em países cujo 
regulador já tenha um desempenho insatisfatório no que diz respeito à aplicação em matéria 
de consumo não pode ser uma receita para sucesso a longo prazo. A proposta da Comissão é 
também demasiado prescritiva. O relator considera que as autoridades regulamentares 
nacionais competentes estão em melhor posição para aplicar as normas, com o apoio do 
ORECE. Neste setor em rápida evolução, estão mais cientes dos comportamentos 
anticoncorrenciais que requerem soluções urgentes.

Apesar da sua crítica ao quadro jurídico, o relator de parecer reconhece que a proposta da 
Comissão contém melhorias importantes relativamente aos direitos dos utilizadores. 
Reformulou, portanto, estas melhorias sob a forma de propostas de alterações à diretiva 
existente, que poderá ser transposta com maior facilidade e rapidez em todos os 
Estados-Membros. 

O relator propôs, nomeadamente, que as regras de execução sejam desenvolvidas pelo 
ORECE, que está em melhor posição do que a Comissão para elaborar normas 
pormenorizadas. O relator considera que os atos de execução não constituem um formato 
apropriado para o desenvolvimento destas medidas.

ALTERAÇÕES

A Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores insta a Comissão da 
Indústria, da Investigação e da Energia, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as 
seguintes alterações no seu relatório:

Alteração 1
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Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) Os benefícios resultantes de um 
mercado único das comunicações 
eletrónicas devem abranger o ecossistema 
digital mais amplo que inclui os fabricantes 
de equipamento da União, os fornecedores 
de conteúdos e aplicações e a economia em 
geral, cobrindo setores, tais como o 
bancário, automóvel, da logística, 
retalhista, da energia e dos transportes, que 
dependem da conectividade para aumentar 
a sua produtividade através de, por 
exemplo, aplicações em nuvem 
omnipresentes, objetos conectados e da 
possibilidade de prestação de serviços 
integrados para diferentes partes da 
empresa. As administrações públicas e o 
setor da saúde devem também beneficiar 
de uma disponibilidade mais abrangente 
dos serviços de administração pública em 
linha e de saúde em linha. A oferta de 
conteúdos e serviços culturais e a 
diversidade cultural em geral podem 
também ser melhoradas num mercado 
único das comunicações eletrónicas. O 
fornecimento de conectividade nos 
serviços e redes de comunicações 
eletrónicas é de tal importância para a 
economia e a sociedade em geral que se 
devem evitar encargos setoriais específicos 
desnecessários, quer regulamentares ou de 
outra natureza.

(5) Os benefícios resultantes de um 
mercado único das comunicações 
eletrónicas devem abranger o ecossistema 
digital mais amplo que inclui os fabricantes 
de equipamento da União, os fornecedores 
de conteúdos, software e aplicações e a 
economia em geral, cobrindo setores, tais 
como o bancário, automóvel, da logística, 
retalhista, da energia e dos transportes, que 
dependem da conectividade para aumentar 
a sua produtividade através de, por 
exemplo, aplicações em nuvem 
omnipresentes, objetos conectados e da 
possibilidade de prestação de serviços 
integrados para diferentes partes da 
empresa. As administrações públicas e o 
setor da saúde devem também beneficiar 
de uma disponibilidade mais abrangente 
dos serviços de administração pública em 
linha e de saúde em linha. A oferta de 
conteúdos e serviços culturais e a 
diversidade cultural em geral podem 
também ser melhoradas num mercado 
único das comunicações eletrónicas. O 
fornecimento de conectividade nos 
serviços e redes de comunicações 
eletrónicas é de tal importância para a 
economia e a sociedade em geral que se 
devem evitar encargos setoriais específicos 
desnecessários, quer regulamentares ou de 
outra natureza.

Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 8-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(8-A) O tratamento de dados pessoais 
previsto no presente regulamento deverá 
ficar subordinado à legislação da União 
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aplicável, nomeadamente a Diretiva 
95/46/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho1a e a Diretiva 2002/58/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho1b, 
bem como à legislação nacional.

_________________
1a Diretiva 95/46/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 24 de outubro 
de 1995, relativa à proteção das pessoas 
singulares no que diz respeito ao 
tratamento de dados pessoais e à livre 
circulação desses dados (JO L 281 de 
23.11.1995, p. 31).
1b 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 telecomunicações eletrónicas 
(Diretiva relativa à privacidade e às 
comunicações eletrónicas) (JO L 201 
de 31.7.2002, p. 37).

Alteração 3

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 

(18) A reforma de 2009 do pacote das 
telecomunicações estabelece os princípios 
relativos à gestão do espetro. O pacote 
reconhece a competência dos 
Estados-Membros em matéria de políticas 
culturais e audiovisuais, dando-lhes, de 
um modo geral, a margem de atuação 
necessária. Portanto, as ações a nível da 
União relativas a determinados aspetos da 
atribuição do espetro radioelétrico devem 
continuar a apoiar uma abordagem 
dinâmica à gestão do espetro que 
reconheça a competência dos Estados-
Membros neste domínio e respeite as 
políticas culturais, audiovisuais e em 
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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.

matéria de meios de comunicação de cada 
Estado-Membro. É necessária 
flexibilidade suficiente para a adaptação 
aos requisitos nacionais específicos e 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. Nos 
casos de litígios entre os 
Estados-Membros sobre a utilização do 
espetro radioelétrico, a Comissão pode 
coordenar e apoiar a resolução desses 
litígios.

Alteração 4

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 
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 

Suprimido
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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 5

Proposta de regulamento
Considerando 40

Texto da Comissão Alteração

(40) As disparidades na implementação 
nacional de regras setoriais específicas de 
proteção do utilizador final criam 
obstáculos significativos ao mercado 
único digital, nomeadamente na forma de 
custos de conformidade acrescidos para 
fornecedores de comunicações eletrónicas 
ao público que tencionam oferecer 
serviços nos Estados-Membros. Além 
disso, a fragmentação e incerteza no que 
se refere ao nível de proteção concedido 
em diferentes Estados-Membros prejudica 
a confiança dos utilizadores finais e 
dissuade os mesmos de adquirir serviços 
de comunicações eletrónicas no 
estrangeiro. A fim de atingir o objetivo da 
União de remover as barreiras ao 
mercado interno, é necessário substituir 
as medidas jurídicas nacionais 
divergentes em vigor por um conjunto 
único e completamente harmonizado de 
regras setoriais específicas que criem um 
elevado nível comum de proteção do 
utilizador final. Esta harmonização total 
das disposições jurídicas não deve impedir 
os fornecedores de comunicações 
eletrónicas públicas de oferecer aos 
utilizadores finais disposições contratuais 

Suprimido
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que ultrapassem esse nível de proteção.

Justificação

Uma vez que se transferem as regras desta proposta de Regulamento para a Diretiva USD, 
não é necessário manter os considerandos ligados aos direitos dos consumidores neste 
Regulamento.

Alteração 6

Proposta de regulamento
Considerando 41

Texto da Comissão Alteração

(41) Uma vez que o presente regulamento 
harmoniza apenas determinadas regras 
setoriais específicas, tal deve ser realizado 
sem prejuízo das regras gerais de proteção 
do consumidor, tal como estabelecidas nos 
atos da União e na legislação nacional que 
as aplica.

(41) O presente regulamento deve ser 
realizado sem prejuízo das regras gerais de 
proteção do consumidor, tal como 
estabelecidas no direito da União e na 
legislação nacional que as aplica.

Justificação

Uma vez que se transferem as regras desta proposta de Regulamento para a Diretiva USD, 
não é necessário manter os considerandos ligados aos direitos dos consumidores neste 
Regulamento.

Alteração 7

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 

Suprimido
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que não sejam consumidores, devem 
conseguir acordar, através de um contrato 
individual, a derrogação de determinadas 
disposições.

Justificação

Uma vez que se transferem as regras desta proposta de Regulamento para a Diretiva USD, 
não é necessário manter os considerandos ligados aos direitos dos consumidores neste 
Regulamento.

Alteração 8

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 
devem bloquear, abrandar, degradar, 
discriminar ou interferir de outra forma 
na transmissão de tráfego na Internet de
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 e não devem vigorar mais 
do que for estritamente necessário. A 
gestão razoável do tráfego abrange a 
prevenção ou a minimização dos efeitos do 
congestionamento da rede, desde que os 
tipos de tráfego equivalentes sejam 
tratados equitativamente.
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Alteração 9

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, que possam controlar de 
forma contínua o próprio consumo e 
adquirir facilmente extensões do volume de 
dados disponibilizado, se desejado. Os 
volumes de dados e o débito estabelecidos 
no contrato não devem ser afetados por 
quaisquer acordos adicionais relativos a 
serviços especializados celebrados pelo 
utilizador final, tendo em conta as 
disposições do artigo 23.º do presente 
regulamento sobre o acesso aberto a 
Internet, que prevê que qualquer oferta de 
serviços especializados seja complementar 
aos serviços de acesso à Internet, se for 
caso disso, e que não implique prejuízos 
materiais em termos de acessibilidade 
económica ou qualidade.

Alteração 10

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, 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 especiais 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 a qualidade geral dos serviços 
de acesso aberto à Internet.

Alteração 11

Proposta de regulamento
Considerando 51

Texto da Comissão Alteração

(51) As autoridades reguladoras nacionais 
desempenham um papel fundamental ao 
assegurar que os utilizadores finais 
conseguem exercer esta liberdade de 

(51) As autoridades reguladoras nacionais 
desempenham um papel fundamental ao 
assegurar que os utilizadores finais 
conseguem exercer esta liberdade de 
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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.

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, tendo na 
máxima conta quaisquer orientações 
emanadas do ORECE sobre os métodos 
de medição do débito dos serviços de 
acesso à Internet, os parâmetros da 
qualidade dos serviços objeto de medição 
e a aplicação de medidas razoáveis de 
gestão do tráfego. 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.

Alteração 12

Proposta de regulamento
Considerando 52
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Texto da Comissão Alteração

(52) As medidas destinadas a assegurar 
uma maior transparência e 
comparabilidade de preços, tarifas, termos 
e condições, bem como de parâmetros de 
qualidade de serviço, nomeadamente os 
parâmetros específicos da prestação de 
serviços de acesso à Internet, devem 
aumentar a capacidade dos utilizadores 
finais de otimizar a própria seleção de 
fornecedores e, portanto, de beneficiar 
plenamente da concorrência.

(52) As medidas destinadas a assegurar 
uma maior transparência e 
comparabilidade de preços, tarifas, termos 
e condições, bem como de parâmetros de 
qualidade de serviço, nomeadamente os 
parâmetros específicos da prestação de 
serviços de acesso à Internet, devem 
aumentar a capacidade dos utilizadores 
finais de otimizar a própria seleção de 
fornecedores e, portanto, de beneficiar 
plenamente da concorrência. Qualquer 
mecanismo de certificação voluntária de 
sítios Web e guias interativos ou 
instrumentos semelhantes deve ser 
independente de qualquer fornecedor de 
comunicações eletrónicas, utilizar uma 
linguagem simples e clara, fornecer 
informações completas e atualizadas, 
adotar uma metodologia transparente, ser 
fiável, assegurar acessibilidade em 
conformidade com as orientações sobre a 
acessibilidade dos conteúdos da Web 2.0 e 
dispor de um procedimento eficaz para o 
tratamento de reclamações.

Alteração 13

Proposta de regulamento
Considerando 53

Texto da Comissão Alteração

(53) Os utilizadores finais devem ser 
adequadamente informados do preço e do 
tipo de serviço oferecido antes de 
adquirirem um serviço. Esta informação 
deve também ser prestada imediatamente 
antes do estabelecimento de uma 
chamada para um número ou serviço 
específico sujeita a condições tarifárias 
especiais, tais como as chamadas para 
serviços de tarifa majorada que são 

Suprimido
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frequentemente sujeitos a uma tarifa 
especial. Nos casos em que tal obrigação é 
desproporcionada, tendo em conta a 
duração e o custo das informações sobre 
as tarifas para o prestador do serviço 
quando comparadas com a duração média 
da chamada e o risco de custo a que o 
utilizador final é exposto, as autoridades 
reguladoras nacionais podem conceder 
uma derrogação. Os utilizadores finais 
devem, igualmente, ser informados se um 
número verde for sujeito a encargos 
adicionais.

Alteração 14

Proposta de regulamento
Considerando 54 

Texto da Comissão Alteração

(54) Os fornecedores de comunicações 
eletrónicas públicas devem informar os 
utilizadores finais de forma adequada, 
nomeadamente sobre os seus serviços e 
tarifas, parâmetros de qualidade do serviço, 
acesso a serviços de emergência e 
quaisquer limitações, bem como sobre a 
escolha de serviços e produtos concebidos 
para consumidores portadores de 
deficiência. Estas informações devem ser 
prestadas de forma clara e transparente e 
ser específicas para os Estados-Membros 
em que os serviços são prestados e, em 
caso de qualquer alteração, devem ser 
atualizadas. Os fornecedores devem estar 
isentos de tais requisitos de informação no 
que se refere às ofertas que são negociadas 
individualmente.

(54) Os fornecedores de comunicações 
eletrónicas públicas devem informar os 
utilizadores finais de forma adequada, 
nomeadamente sobre os seus serviços e 
tarifas, parâmetros de qualidade do serviço, 
acesso a serviços de emergência e 
quaisquer limitações, bem como sobre a 
escolha de serviços e produtos concebidos 
para consumidores portadores de 
deficiência. No caso dos planos tarifários 
com um volume de tráfego de 
comunicações predefinido, os 
fornecedores de comunicações eletrónicas 
também devem informar sobre a 
possibilidade de os consumidores e de 
outros utilizadores finais solicitarem a 
transferência do volume não utilizado no 
período de faturação precedente para o 
atual período de faturação. Estas 
informações devem ser prestadas de forma 
clara e transparente e ser específicas para 
os Estados-Membros em que os serviços 
são prestados e, em caso de qualquer 
alteração, devem ser atualizadas. Os 
fornecedores devem estar isentos de tais 
requisitos de informação no que se refere a
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ofertas que são negociadas 
individualmente.

Alteração 15

Proposta de regulamento
Considerando 56 

Texto da Comissão Alteração

(56) Os contratos são um meio importante 
para fornecer aos utilizadores finais um 
nível elevado de transparência de 
informação e de segurança jurídica. Os 
fornecedores de comunicações eletrónicas 
públicas devem prestar aos utilizadores 
finais informações claras e compreensíveis 
sobre todos os elementos essenciais do 
contrato antes de o utilizador final estar 
vinculado pelo contrato. A informação 
deve ser obrigatória e não deve ser alterada 
exceto por um acordo subsequente entre o 
utilizador final e o fornecedor. A Comissão 
e várias autoridades reguladoras nacionais 
encontraram, recentemente, discrepâncias 
consideráveis entre o débito anunciado dos 
serviços de acesso à Internet e o débito que 
é efetivamente oferecido aos utilizadores 
finais. Os fornecedores de comunicações 
eletrónicas públicas devem, portanto, 
informar os utilizadores finais, antes da 
celebração do contrato, do débito e de 
outros parâmetros de qualidade do serviço 
que podem efetivamente oferecer nas 
instalações principais do utilizador final.

(56) Os contratos são um meio importante 
para fornecer aos utilizadores finais um 
nível elevado de transparência de 
informação e de segurança jurídica. Os 
fornecedores de comunicações eletrónicas 
públicas devem prestar aos utilizadores 
finais informações claras e compreensíveis 
sobre todos os elementos essenciais do 
contrato antes de o utilizador final estar 
vinculado pelo contrato. A informação 
deve ser obrigatória e não deve ser alterada 
exceto por um acordo subsequente entre o 
utilizador final e o fornecedor. A Comissão 
e várias autoridades reguladoras nacionais 
encontraram, recentemente, discrepâncias 
consideráveis entre o débito anunciado dos 
serviços de acesso à Internet e o débito que 
é efetivamente oferecido aos utilizadores 
finais. Os fornecedores de comunicações 
eletrónicas públicas devem, portanto, 
informar os utilizadores finais, antes da 
celebração do contrato, do débito e de 
outros parâmetros de qualidade do serviço 
que podem efetivamente oferecer nas 
instalações principais do utilizador final. 
Para ligações de dados fixos, o débito 
normalmente disponível corresponde ao 
débito de um serviço de comunicações que 
um consumidor poderá esperar beneficiar 
na maioria do tempo enquanto acede ao 
serviço, independentemente do período do 
dia. O débito normalmente disponível 
deve basear-se numa estimativa das 
gamas de débito, do valor médio do débito, 
do débito nos períodos de pico e do débito 
mínimo. Esta metodologia deve ser 
estabelecida em conformidade com as 
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orientações do ORECE e deve ser 
regularmente revista e atualizada, a fim 
de acompanhar a evolução tecnológica e 
das infraestruturas. Os Estados-Membros 
devem assegurar que os fornecedores 
garantem o acesso dos utilizadores finais 
a informações comparáveis sobre a 
cobertura das redes móveis, incluindo 
sobre as diferentes tecnologias nos 
respetivos Estados-Membros, antes da 
celebração do contrato, para que estes 
utilizadores finais possam tomar decisões 
esclarecidas quando pretendem adquirir 
produtos.

Alteração 16

Proposta de regulamento
Considerando 57 

Texto da Comissão Alteração

(57) No que diz respeito ao equipamento 
terminal, os contratos devem especificar 
quaisquer restrições impostas pelo 
fornecedor no que se refere à utilização do 
equipamento, por exemplo, na forma de 
dispositivos móveis que só funcionam com 
determinados cartões SIM, e a quaisquer 
encargos devidos aquando da rescisão do 
contrato antes do seu termo. Não devem 
ser aplicáveis quaisquer encargos após o 
termo do contrato.

(57) No que diz respeito ao equipamento 
terminal, os contratos devem especificar 
quaisquer restrições impostas pelo 
fornecedor no que se refere à utilização do 
equipamento, por exemplo, na forma de 
dispositivos móveis que só funcionam com 
determinados cartões SIM, e a quaisquer 
encargos devidos aquando da rescisão do 
contrato antes do seu termo. Não devem 
ser aplicáveis quaisquer encargos após o 
termo do contrato. Os contratos também 
devem especificar os tipos de serviços pós-
venda, serviços de manutenção e serviços 
de apoio ao cliente prestados. Sempre que 
possível, estas informações devem também 
incluir especificações técnicas, desde que 
solicitadas, sobre o correto 
funcionamento do equipamento terminal 
escolhido pelo utilizador final.  Se não for 
detetada qualquer incompatibilidade 
técnica, essas informações devem ser 
disponibilizadas gratuitamente.
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Alteração 17

Proposta de regulamento
Considerando 58

Texto da Comissão Alteração

(58) A fim de evitar surpresas nas faturas, 
os utilizadores finais devem poder definir 
limites financeiros máximos para as 
despesas relacionadas com a utilização de 
chamadas e de serviços de acesso à 
Internet. Este recurso deve ser 
disponibilizado gratuitamente, com a 
devida notificação de que pode voltar a ser 
usado subsequentemente, quando se 
aproximar o limite. Quando é atingido o 
limite máximo, os serviços devem deixar 
de ser fornecidos ou cobrados aos 
utilizadores finais, a menos que estes 
solicitem especificamente a continuação 
da prestação, tal como acordado com o 
fornecedor.

(58) A fim de evitar surpresas nas faturas 
relativas a serviços de pós-pagamento, os 
utilizadores finais devem poder estabelecer 
um limite financeiro máximo predefinido
para as despesas relacionadas com a 
utilização de chamadas e de serviços de 
acesso à Internet. Este recurso deve incluir
a devida notificação de que pode voltar a 
ser usado subsequentemente, quando se 
aproximar o limite.

Alteração 18

Proposta de regulamento
Considerando 59

Texto da Comissão Alteração

(59) A experiência dos Estados-Membros 
e um estudo recente encomendado pela 
Agência de Execução para a Saúde e os 
Consumidores demonstraram que longos 
períodos contratuais e prorrogações 
automáticas ou tácitas de contratos 
constituem obstáculos significativos à 
mudança de fornecedor. Por conseguinte, 
revela-se desejável que os utilizadores 
finais possam rescindir, sem incorrerem 
em quaisquer custos, um contrato seis 
meses após a sua celebração. Em tais 
casos, pode ser solicitado aos utilizadores 
finais que indemnizem os fornecedores 
pelo valor residual do equipamento 

Suprimido
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terminal subvencionado ou pelo valor pro 
rata temporis de quaisquer outras 
promoções. Os contratos que foram 
tacitamente prorrogados devem ser 
passíveis de rescisão com um pré-aviso de 
um mês.

Alteração 19

Proposta de regulamento
Considerando 63

Texto da Comissão Alteração

(63) A fim de apoiar a prestação de um 
serviço de balcão único e de facilitar a 
experiência de mudança de operador sem 
descontinuidade para os utilizadores finais, 
o processo de transferência deve ser 
conduzido pelo novo fornecedor de 
comunicações eletrónicas públicas. O
anterior fornecedor de comunicações 
eletrónicas públicas não deve atrasar ou 
prejudicar o processo de transferência. Os 
processos automatizados devem ser 
utilizados tão amplamente quanto possível 
e deve ser assegurado um nível elevado de 
proteção de dados pessoais. A 
disponibilidade de informação 
transparente, precisa e atempada acerca da 
transferência aumenta a confiança dos 
utilizadores finais na transferência e 
aumenta o seu desejo de participar mais 
ativamente no processo concorrencial.

(63) A fim de facilitar a experiência de 
mudança de operador sem descontinuidade 
para os utilizadores finais, o ORECE deve 
ser incumbido de estabelecer orientações 
que definam as responsabilidades 
respetivas do novo e do anterior 
fornecedor no processo de mudança e 
transferência, garantindo, 
nomeadamente, que o anterior fornecedor 
de comunicações eletrónicas públicas não 
atrasa nem prejudica o processo de 
transferência, que o processo é tão 
automatizado quanto possível e que é
assegurado um nível elevado de proteção 
de dados pessoais. Estas orientações 
devem também incidir sobre a questão de 
como assegurar a continuidade da 
experiência dos utilizadores finais, 
nomeadamente através de identificadores 
como os endereços de correio eletrónico, 
por exemplo, prevendo a possibilidade de 
optarem por um mecanismo de 
encaminhamento das mensagens de 
correio eletrónico. A disponibilidade de 
informação transparente, precisa e 
atempada acerca da transferência aumenta 
a confiança dos utilizadores finais na 
transferência e aumenta o seu desejo de 
participar mais ativamente no processo 
concorrencial.
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Alteração 20

Proposta de regulamento
Considerando 64

Texto da Comissão Alteração

(64) Os contratos com os anteriores 
fornecedores de comunicações eletrónicas 
públicas devem ser cancelados 
automaticamente após a transferência, 
sem necessidade de quaisquer medidas 
adicionais por parte dos utilizadores 
finais. No caso de serviços pré-pagos, o 
saldo de crédito que não tenha sido gasto 
deve ser reembolsado ao consumidor que 
muda de operador.

Suprimido

Alteração 21

Proposta de regulamento
Considerando 65

Texto da Comissão Alteração

(65) Os utilizadores finais devem poder 
desfrutar de continuidade aquando da 
transferência de identificadores 
importantes, tais como endereços de 
correio eletrónico. Para este efeito, e para 
assegurar que as comunicações realizadas 
com o anterior endereço de correio 
eletrónico não são perdidas, deve ser dada 
aos utilizadores finais a oportunidade de 
optarem, gratuitamente, por um 
mecanismo de encaminhamento das 
mensagens de correio eletrónico, 
oferecido pelo anterior prestador de 
serviços de acesso à Internet, nos casos 
em que o utilizador final tenha um 
endereço de correio eletrónico fornecido 
por esse prestador.

Suprimido
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Alteração 22

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 23

Proposta de regulamento
Considerando 71

Texto da Comissão Alteração

(71) A fim de assegurar a coerência entre o 
objetivo e as medidas necessárias para 
completar o mercado único das 
comunicações eletrónicas nos termos do 
presente regulamento e de algumas 
disposições legislativas específicas em 
vigor e com o objetivo de ter em conta 
elementos fundamentais da evolução da 
prática decisória, a Diretiva 2002/21/CE, as 
Diretivas 2002/20/CE e 2002/22/CE e o 
Regulamento n.º 531/2012 devem ser 
alterados. Tais alterações devem prever a 
leitura do presente regulamento em 
conjunto com a Diretiva 2002/21/CE e as 
diretivas conexas, o estabelecimento de 

(71) A fim de assegurar a coerência entre o 
objetivo e as medidas necessárias para 
completar o mercado único das 
comunicações eletrónicas nos termos do 
presente regulamento e de algumas 
disposições legislativas específicas em 
vigor e com o objetivo de ter em conta 
elementos fundamentais da evolução da 
prática decisória, a Diretiva 2002/21/CE, as 
Diretivas 2002/20/CE e 2002/22/CE e o 
Regulamento n.º 531/2012 devem ser 
alterados. Tais alterações devem prever a 
leitura do presente regulamento em 
conjunto com a Diretiva 2002/21/CE e as 
diretivas conexas, o estabelecimento de 
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poderes reforçados da Comissão a fim de 
assegurar a coerência das medidas 
corretivas impostas aos fornecedores 
europeus de comunicações eletrónicas que 
tenham poder de mercado significativo no 
contexto do mecanismo de consulta 
europeu, a harmonização dos critérios 
adotados na avaliação da definição e do 
grau de concorrência dos mercados 
relevantes, a adaptação do sistema de 
notificação ao abrigo da Diretiva 
2002/20/CE, tendo em conta a autorização 
UE única, bem como a revogação das 
disposições de harmonização mínima dos 
direitos dos utilizadores finais constantes 
da Diretiva 2002/22/CE, que se tornaram 
redundantes pela harmonização total
prevista no presente regulamento.

poderes reforçados da Comissão a fim de 
assegurar a coerência das medidas 
corretivas impostas aos fornecedores 
europeus de comunicações eletrónicas que 
tenham poder de mercado significativo no 
contexto do mecanismo de consulta 
europeu, a harmonização dos critérios 
adotados na avaliação da definição e do 
grau de concorrência dos mercados 
relevantes, a adaptação do sistema de 
notificação ao abrigo da Diretiva 
2002/20/CE, tendo em conta a autorização 
UE única, bem como a revogação das 
disposições de harmonização mínima dos 
direitos dos utilizadores finais constantes 
da Diretiva 2002/22/CE, que se tornaram 
redundantes pela harmonização prevista no 
presente regulamento.

Alteração 24

Proposta de regulamento
Considerando 76

Texto da Comissão Alteração

(76) Além disso, a redução significativa 
nas tarifas de terminação móvel na 
União, no passado recente, deve agora 
permitir a eliminação de encargos de 
roaming adicionais para chamadas 
recebidas.

(76) A fim de garantir clareza e segurança 
jurídica, deve ser fixada uma data para a 
eliminação progressiva final das 
sobretaxas de itinerância a nível 
retalhista, cuja redução se iniciou com o 
Regulamento (CE) n.º 717/2007. 
Antecipando essa eliminação final das 
sobretaxas retalhistas, as tarifas grossistas 
devem ser ainda mais reduzidas e as 
tarifas de terminação móvel devem ser 
harmonizadas, em toda a União, de modo 
a permitir a existência de verdadeiras 
condições equitativas para os operadores 
de telecomunicações.

Justificação

Em vários Estados-Membros, o preço doméstico médio é inferior a 0,05 EUR. A manutenção 
dos preços grossistas dos serviços de itinerância de voz no nível atual - 0,05 após 1 de julho 



AD\1016355PT.doc 23/92 PE522.939v02-00

PT

de 2016, altura em que os operadores serão obrigados a praticar os mesmos preços com os 
clientes de itinerância e os clientes domésticos - criaria graves distorções no mercado. Tendo 
em conta que os operadores móveis vão concorrer, a partir de 2016, num mercado europeu, 
as tarifas de terminação móvel devem ser harmonizadas para assegurar condições de 
concorrência equitativa a todas as empresas.

Alteração 25

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Os cidadãos e as empresas tenham o 
direito e a possibilidade de aceder a 
serviços de comunicações eletrónicas 
concorrenciais, seguros e fiáveis, 
independentemente do local onde sejam 
prestados na União, sem serem 
prejudicados por restrições transfronteiras 
ou custos adicionais injustificados.

(b) Os cidadãos e as empresas tenham o 
direito e a possibilidade de aceder a 
serviços de comunicações eletrónicas 
concorrenciais, seguros e fiáveis, 
independentemente do local onde sejam 
prestados na União, sem serem 
prejudicados por restrições transfronteiras 
ou custos e sanções adicionais 
injustificados.

Alteração 26

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 2 – frase introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. O presente regulamento estabelece, em 
particular, os princípios regulamentares ao 
abrigo dos quais a Comissão, o Organismo 
de Reguladores Europeus das 
Comunicações Eletrónicas (ORECE) e as 
autoridades nacionais competentes devem 
atuar, cada um nos limites das suas 
competências, em conjugação com o 
disposto nas Diretivas 2002/19/CE, 
2002/20/CE, 2002/21/CE e 2002/22/CE:

2. O presente regulamento estabelece, em 
particular, os princípios regulamentares ao 
abrigo dos quais a Comissão, o Organismo 
de Reguladores Europeus das 
Comunicações Eletrónicas (ORECE) e as 
autoridades nacionais e regionais
competentes devem atuar, cada um nos 
limites das suas competências, em 
conjugação com o disposto nas Diretivas 
2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE e 
2002/22/CE:
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Alteração 27

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Favorecer o investimento e a inovação 
em infraestruturas novas e melhoradas de 
elevada capacidade que cubram toda a 
União e que consigam responder à 
evolução da procura dos utilizadores finais;

(c) Favorecer o investimento e a inovação 
em infraestruturas novas e melhoradas de 
elevada capacidade e garantir que estas
cubram toda a União e consigam responder 
à evolução da procura dos utilizadores 
finais independentemente do local em que 
estes se encontrem no interior do 
território da União;

Alteração 28

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 3 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) A harmonização das normas 
relacionadas com os direitos dos 
utilizadores finais e a promoção de 
concorrência eficaz nos mercados 
retalhistas, criando, portanto, um espaço 
europeu dos consumidores de 
comunicações eletrónicas;

Suprimido

Justificação

Ao passar os direitos dos consumidores desta proposta de regulamento para a Diretiva USD, 
não se justifica a sua permanência no projeto de regulamento.

Alteração 29

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. As disposições do presente 
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regulamento não prejudicam o acervo da 
União em matéria de proteção de dados 
nem os artigos 7.º e 8.º da Carta dos 
Direitos Fundamentais da União 
Europeia.

Alteração 30

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 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 31

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 2 – ponto 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 de acesso à Internet», um 
serviço de comunicações eletrónicas 
acessíveis ao público que oferece 
conectividade com a Internet e entre 
praticamente todos os pontos terminais 
ligados à Internet, independentemente das 
tecnologias de rede ou dos equipamentos 
terminais utilizados;
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Alteração 32

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 2 – ponto 15

Texto da Comissão Alteração

(15) «Serviço especializado», um serviço 
de 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;

(15) «Serviço especializado», um serviço 
de comunicações eletrónicas otimizado 
para conteúdos, aplicações ou serviços 
específicos, ou a uma combinação dos 
mesmos, através da implantação da gestão 
de tráfego para assegurar um nível 
adequado de capacidade e qualidade da 
rede, que oferece uma capacidade 
logicamente distinta e com base num 
controlo rigoroso das admissões, com 
vista a garantir melhores características 
de qualidade, controladas de extremo a 
extremo e que não é comercializado ou 
utilizado como substituto de serviços de 
acesso à Internet;

Alteração 33

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.° 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os fornecedores europeus de 
comunicações eletrónicas têm o direito de 
oferecer serviços ou redes de 
comunicações eletrónicas em toda a União 
e de exercer os direitos relacionados com a 
oferta de tais serviços e redes em cada 
Estado-Membro em que operam, nos 
termos de uma autorização UE única que 
está sujeita apenas aos requisitos de 
notificação previstos no artigo 4.º.

1. Os fornecedores de comunicações 
eletrónicas têm o direito de oferecer 
serviços ou redes de comunicações 
eletrónicas em toda a União e de exercer os 
direitos relacionados com a oferta de tais 
serviços e redes em cada Estado-Membro 
em que operam, nos termos de uma 
autorização UE única que está sujeita 
apenas aos requisitos de notificação 
previstos no artigo 4.º.
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Alteração 34

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 1 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

(f) Respeito das normas relativas à 
proteção da vida privada, de dados 
pessoais, segurança e integridade das redes 
e transparência em conformidade com o 
direito da União.

(f) Respeito das normas relativas à 
proteção da vida privada, de dados 
pessoais, do princípio da proteção de 
dados desde a conceção, segurança e 
integridade das redes e transparência em 
conformidade com o direito da União.

Alteração 35

Proposta de regulamento
Artigo 19

Texto da Comissão Alteração

Artigo 19.° Suprimido

Produto de conectividade com garantia de 
qualidade do serviço (GQS) 

(1) Qualquer operador deve ter o direito 
de oferecer um produto europeu de 
conectividade com GQP, tal como 
especificado no n.º 4.

(2) Qualquer operador deve satisfazer os 
pedidos razoáveis para a oferta de um 
produto europeu de conectividade com 
GQS, tal como especificado no n.º 4, 
apresentados por escrito por fornecedores 
autorizados de serviços de comunicações 
eletrónicas. Qualquer recusa de oferta de 
um produto europeu com GQS deve ser 
baseada em critérios objetivos. O 
operador deve especificar os motivos para 
qualquer recusa no prazo de um mês após
o pedido por escrito.

Deve ser considerado um motivo objetivo 
para a recusa o facto de o requerente da 
oferta de um produto europeu de 
conectividade com GQS não conseguir ou 
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não estar disposto a disponibilizar, na 
União ou em países terceiros, um produto 
europeu de conectividade com GQS ao 
destinatário do requerimento em 
condições razoáveis, caso este o solicite.

(3) Sempre que o pedido for recusado ou 
não se tenha chegado a acordo 
relativamente a termos e condições 
específicos, nomeadamente no que 
respeita ao preço, no prazo de dois meses 
após o pedido escrito, cada parte tem o 
direito de apresentar a questão à 
autoridade reguladora nacional nos 
termos do artigo 20.º da Diretiva 
2002/21/CE. Em tais casos, o artigo 3.º, 
n.º 6 do presente regulamento é aplicável.

(4) A oferta de um produto de 
conectividade deve ser considerada a 
oferta de um produto europeu de 
conectividade com GQS se o produto for 
oferecido em conformidade com os 
parâmetros mínimos enumerados no 
anexo II e cumprir cumulativamente os 
seguintes requisitos concretos:

(a) Possibilidade de ser oferecido como 
um produto de alta qualidade em toda a 
União;

(b) Permitir que os prestadores de serviços 
satisfaçam as necessidades dos seus 
utilizadores finais;

(c) Eficácia em termos de custos, tendo 
em conta as soluções existentes que 
podem ser oferecidas nas mesmas redes;

(d) Eficácia operacional, nomeadamente 
no que diz respeito à limitação, tanto 
quanto possível, dos obstáculos à 
implementação e dos custos de 
implantação para os clientes;

(e) Garantir o respeito das normas 
relativas à proteção da vida privada, de 
dados pessoais, segurança e integridade 
das redes e transparência em 
conformidade com o direito da União.

(5) A Comissão fica habilitada a adotar 
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atos delegados em conformidade com o 
artigo 32.º, a fim de adaptar o anexo II à 
luz da evolução tecnológica e do mercado, 
de modo a continuar a cumprir os 
requisitos concretos enumerados no n.º 4.

Alteração 36

Proposta de regulamento
Capítulo IV – título

Texto da Comissão Alteração

Direitos dos utilizadores finais Direito dos utilizadores ao acesso aberto à 
Internet

Alteração 37

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.° 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os fornecedores de comunicações 
eletrónicas públicas não devem aplicar, 
nas comunicações intra-União que 
terminem noutro Estado-Membro, salvo 
se objetivamente justificadas, tarifas que 
sejam mais elevadas:

Suprimido

(a) no que respeita a comunicações fixas, 
do que as tarifas aplicáveis às 
comunicações nacionais interurbanas;

(b) no que respeita a comunicações 
móveis, do que as eurotarifas aplicáveis às 
comunicações em roaming de voz e SMS 
regulamentadas, estabelecidas no 
Regulamento (CE) n.º 531/2012.

Justificação

No que diz respeito ao mercado das comunicações fixas, uma intervenção regulamentar não 
se justifica pela ausência de provas evidentes da sua utilidade. No que diz respeito às 
comunicações móveis, este artigo deve ser tratado através da abordagem global ao roaming, 
tal como definida no Regulamento Roaming III.
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Alteração38

Proposta de regulamento
Artigo 22

Texto da Comissão Alteração

Artigo 22.° Suprimido

Resolução de litígios transfronteiras 

1. Os procedimentos extrajudiciais 
definidos em conformidade com o artigo 
34.º, n.º 1 da Diretiva 2002/22/CE são 
também aplicáveis a litígios relacionados 
com contratos entre consumidores ou 
outros utilizadores finais, desde que estes 
possam recorrer a tais procedimentos 
extrajudiciais, e fornecedores de 
comunicações eletrónicas públicas que 
estão estabelecidos noutro Estado-
Membro. Aos litígios abrangidos pelo 
âmbito de aplicação da Diretiva 
2013/11/UE33 aplica-se o disposto nesta.

___________________
33 Diretiva 2013/11/UE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 21 de maio de 
2013 sobre a resolução alternativa de 
litígios de consumo, que altera o 
Regulamento (CE) n.º 2006/2004 e a 
Diretiva 2009/22/CE, JO L 165 de 18 de 
junho de 2013, p. 63.

Justificação

O relator propõe a supressão deste artigo no âmbito da abordagem global à alteração à 
Diretiva 2002/22/CE ao invés das disposições previstas no projeto de regulamento. Ver as 
alterações ao artigo 36.º para pormenores.

Alteração 39

Proposta de regulamento
Artigo 23 – título
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Texto da Comissão Alteração

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

do tráfego

Acesso aberto à Internet, serviços 
especializados e gestão técnica 

proporcionada do tráfego

Alteração 40

Proposta de regulamento
Artigo 23 – parágrafo 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. Os utilizadores finais devem ter a 
liberdade de aceder e distribuir 
informações e conteúdos, executar 
aplicações e utilizar dispositivos, serviços e 
software à sua escolha, 
independentemente da sua origem ou
destino, através do seu serviço de acesso à 
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 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 prestadores de serviços de acesso à 
Internet não devem restringir ou impedir 
a utilização pelos utilizadores finais de 
qualquer equipamento terminal para 
aceder e distribuir informações e 
conteúdos através do seu serviço de 
acesso à Internet, em conformidade com a 
Diretiva 2014/.../UE1a* do Parlamento 
Europeu e do Conselho e sem prejuízo dos 
direitos dos Estados-Membros de 
conceder direitos individuais de utilização 
nos termos do artigo 5.º da Diretiva 
2002/20/CE. 

_________________
1a Diretiva 2014/.../UE do Parlamento 
Europeu e do Conselho de ... relativa à 
harmonização das legislações dos 
Estados-Membros respeitantes à 
disponibilização no mercado de 
equipamentos de rádio e que revoga a 
Diretiva 1999/5/CE (JO L ..., .... p. ...). 
* JO: Inserir o número da diretiva (COD 
2011/0283) e o número, a data de adoção 
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e a referência da publicação da diretiva 
na nota de rodapé 33a.

Alteração 41

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.° 2

Texto da Comissão Alteração

2. 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.

2. Os utilizadores finais devem, 
igualmente, ter a liberdade de beneficiar de 
serviços especializados prestados por
fornecedores de comunicações eletrónicas 
ou com fornecedores de conteúdos, 
aplicações e serviços. 

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.

Os fornecedores de serviços de 
comunicações eletrónicas ou os 
fornecedores de serviços, conteúdos e 
aplicações devem poder oferecer serviços 
especializados desde que essa oferta seja 
complementar aos serviços de acesso à 
Internet e não implique prejuízos 
materiais em termos de disponibilidade ou 
qualidade.

A fim de as autoridades nacionais
poderem avaliar esse prejuízo potencial, 
os fornecedores de serviços de 
comunicações eletrónicas ou os 
fornecedores de conteúdos, aplicações e 
serviços devem transmitir às autoridades 
nacionais, a pedido, informações exatas 
sobre as capacidades atribuídas aos dois 
tipos de serviços referidos no segundo 
parágrafo, os critérios nos quais se baseia 
a partilha da capacidade da rede e, se 
necessário, justificações sobre as medidas 
aplicadas a fim de prevenir danos nos 
serviços de acesso à Internet provocados 
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pelos serviços especializados.

Alteração 42

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.° 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. Os utilizadores finais devem receber
informações completas em conformidade 
com o disposto no artigo 20.º, n.º 2, no 
artigo 21.º, n.º 3 e no artigo 21.º-A da 
Diretiva 2002/22/CE, incluindo 
informações sobre medidas razoáveis de 
gestão do tráfego aplicadas que possam 
afetar o acesso e a distribuição de 
informações, conteúdos, aplicações e 
serviços, tal como especificado nos n.ºs 1 
e 2 do presente artigo.

Alteração 43

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.° 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 fornecedores de serviços de acesso à 
Internet não devem restringir as liberdades 
previstas no n.º 1 discriminando, 
restringindo ou interferindo de outra 
forma com a transmissão 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 para evitar ou 
minimizar os efeitos do congestionamento 
da rede, desde que os tipos de tráfego 
equivalentes sejam tratados 
equitativamente ou dar execução a uma 
decisão judicial.

Tais medidas devem ser definidas por 
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meio de procedimentos transparentes, não 
devem ser mantidas por mais tempo do 
que o estritamente necessário e devem 
prever garantias adequadas, em particular 
para assegurar que eventuais restrições 
sejam limitadas àquilo que é necessário, 
sejam não discriminatórias e 
proporcionais. 

Essas salvaguardas devem incluir a 
possibilidade de recurso judicial.

a) Dar execução a uma disposição 
legislativa ou a uma decisão judicial, ou 
impedir crimes graves;

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

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.

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

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

Alteração 44

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.° 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 

1. As autoridades reguladoras nacionais, 
em cooperação com as autoridades 
nacionais de proteção de dados e outras 
autoridades competentes devem, sempre 
que necessário, ter o poder e a obrigação 
de monitorizar, nos termos do artigo 23.º, 
n.º 5, a aplicação de medidas razoáveis de 



AD\1016355PT.doc 35/92 PE522.939v02-00

PT

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.

gestão do tráfego e, através da 
disponibilização a um preço acessível de 
serviços não discriminatórios de acesso à 
Internet, assegurar a capacidade dos 
utilizadores finais de beneficiarem das 
liberdades previstas no artigo 23.º, n.ºs 1 e 
2. As autoridades reguladoras nacionais 
devem ter na máxima conta as 
orientações do ORECE mencionadas no 
quarto parágrafo do n.º 2 do presente 
artigo e no artigo 21.º, n.º 3-A, da Diretiva 
2002/22/CE. Os critérios para definir as 
medidas de gestão razoável do tráfego 
devem ser sujeitas a uma revisão 
periódica. As autoridades reguladoras 
nacionais devem informar anualmente a 
Comissão e o ORECE acerca dessa 
monitorização, das conclusões a que 
chegaram e das medidas tomadas. Estes 
relatórios são tornados públicos.

Alteração 45

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.° 2

Texto da Comissão Alteração

2. 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 
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.

2. 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 
acederem e distribuírem conteúdos ou 
informações ou executarem aplicações,
serviços e software à sua escolha, as 
autoridades reguladoras nacionais devem 
estar habilitadas a impor requisitos de 
qualidade mínima de serviço e, se 
necessário, outros parâmetros de 
qualidade dos serviços, definidos pelas 
autoridades reguladoras nacionais, aos 
fornecedores de comunicações eletrónicas 
públicas.

As autoridades reguladoras nacionais 
devem, atempadamente e antes da 
imposição de tais requisitos, apresentar à 

As autoridades reguladoras nacionais 
devem, atempadamente e antes da 
imposição de tais requisitos, apresentar à 



PE522.939v02-00 36/92 AD\1016355PT.doc

PT

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.

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.

As autoridades reguladoras nacionais 
devem aplicar os procedimentos de 
reclamação adequados para questões 
relacionadas com o desempenho do 
serviço de acesso à Internet disponível 
para utilizadores finais e fornecedores de 
conteúdos, aplicações e serviços.

Até ...*, o ORECE deve, após consultar as 
partes interessadas e em cooperação 
estreita com a Comissão, estabelecer 
orientações gerais que definam condições 
uniformes para o cumprimento das 
obrigações das autoridades reguladoras 
nacionais no âmbito do presente artigo, o 
que inclui, em particular, a aplicação de 
medidas razoáveis de gestão do tráfego.

_________________
* JO: Inserir data de aplicação do 
presente regulamento.
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Alteração 46

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.° 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão pode adotar atos de 
execução que definem condições 
uniformes para o cumprimento das 
obrigações das autoridades nacionais 
competentes no âmbito do presente artigo. 
Os referidos atos de execução são 
adotados pelo procedimento de exame a 
que se refere o artigo 33.º, n.º 2.

Suprimido

Justificação

O relator não é favorável à abordagem destas condições por meio de atos de execução. 
Propõe, em vez disso, delegar esta tarefa no ORECE. Ver alteração ao artigo 24.º, n.º 2.

Alteração 47

Proposta de regulamento
Artigo 25

Texto da Comissão Alteração

Artigo 25.° Suprimido

Transparência e publicação de 
informações

1. Os fornecedores de comunicações 
eletrónicas públicas devem, com a 
exceção das ofertas negociadas 
individualmente, publicar informações 
transparentes, comparáveis, adequadas e 
atualizadas sobre o seguinte:

a) O seu nome, endereço e dados de 
contacto;

b) Para cada plano tarifário, os serviços 
oferecidos e os parâmetros relevantes de 
qualidade do serviço, os preços aplicáveis 
(para os consumidores, incluindo 
impostos) e quaisquer encargos aplicáveis 
(acesso, utilização, manutenção e 
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quaisquer encargos adicionais), bem 
como custos respeitantes ao equipamento 
terminal;

c) Tarifas aplicáveis aos números ou 
serviços sujeitos a condições tarifárias 
específicas; 

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

e) Os serviços de acesso à Internet, 
sempre que oferecidos, especificando o 
seguinte: 

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

(ii) O nível da limitação do volume de 
dados aplicável, se existente; os preços 
para o aumento do volume de dados 
disponível numa base ad hoc ou 
duradoura; o débito dos dados, e o seu 
custo, disponível após o consumo total do 
volume de dados aplicável, se limitado, e 
os meios para que os utilizadores finais 
monitorizem em qualquer momento o 
nível do seu consumo,

(iii) uma explicação clara e compreensível 
da forma como qualquer limitação do 
volume de dados, o débito efetivamente 
disponível e outros parâmetros de 
qualidade, bem como a utilização 
simultânea de serviços especializados com 
uma qualidade de serviço melhorada, 
podem afetar, em termos práticos, a 
utilização de conteúdos, aplicações e 
serviços,

(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 
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dados pessoais;

f) Medidas tomadas para assegurar a 
equivalência no acesso para utilizadores 
finais portadores de deficiência, incluindo 
informações regularmente atualizadas 
sobre elementos dos produtos e serviços 
concebidos para esses utilizadores finais;

g) As cláusulas-tipo contratuais, 
nomeadamente qualquer período 
contratual mínimo, as condições e os 
encargos decorrentes da rescisão 
antecipada de um contrato, os 
procedimentos e os encargos diretos 
relacionados com a mudança de operador 
e a portabilidade dos números e de outros 
identificadores, e medidas de 
indemnização por atrasos ou abusos no 
processo de mudança de operador;

h) Acesso a serviços de emergência e 
informação sobre a localização da pessoa 
que efetua a chamada para todos os 
serviços oferecidos, limitações na 
prestação de serviços de emergência nos 
termos do artigo 26.º da Diretiva 
2002/22/CE, e quaisquer alterações nessa 
matéria;

i) Direitos no que respeita ao serviço 
universal, nomeadamente, sempre que 
adequado, os recursos e serviços 
mencionados no anexo I da Diretiva 
2002/22/CE.

As informações devem ser publicadas de 
forma clara, completa e facilmente 
acessível na(s) língua(s) oficial(ais) do 
Estado-Membro em que o serviço é 
oferecido, e devem ser atualizadas com 
regularidade. Devem, mediante pedido, 
ser apresentadas às autoridades 
reguladoras nacionais pertinentes antes 
da publicação. Qualquer diferença entre 
as condições aplicadas aos consumidores 
e a outros utilizadores finais deve ser 
explicitada. 

2. A Comissão pode adotar atos de 
execução que especifiquem os métodos de 
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medição do débito dos serviços de acesso à 
Internet, os parâmetros da qualidade do 
serviço e os métodos de medição dos 
mesmos, bem como os conteúdos, o 
formato e a forma de publicação da 
informação, incluindo possíveis 
mecanismos de certificação da qualidade. 
A Comissão pode ter em conta os 
parâmetros, as definições e os métodos de 
medição definidos no anexo III da 
Diretiva 2002/22/CE. Os referidos atos de 
execução são adotados pelo procedimento 
de exame a que se refere o artigo 33.º, 
n.º 2. 

3. Os utilizadores finais devem ter acesso 
a instrumentos de avaliação independente 
que lhes permitam comparar o 
desempenho do acesso à rede e dos 
serviços de comunicações eletrónicas, 
bem como o custo de padrões de utilização 
alternativos. Nesse sentido, os Estados-
Membros devem instituir um mecanismo 
de certificação voluntária de sítios Web e 
guias interativos ou instrumentos 
semelhantes. A certificação deve ser 
concedida com base em requisitos 
objetivos, transparentes e proporcionados, 
nomeadamente a independência em 
relação a qualquer fornecedor de 
comunicações eletrónicas públicas, a 
utilização de linguagem simples e clara, o 
fornecimento de informações completas e 
atualizadas e a utilização de um 
procedimento eficaz para o tratamento de 
reclamações. Caso não existam no 
mercado instrumentos de comparação 
certificados, gratuitos ou a um preço 
razoável, as autoridades reguladoras 
nacionais ou outras autoridades 
nacionais competentes devem 
disponibilizar tais recursos elas próprias 
ou através de terceiros, em conformidade 
com os requisitos de certificação. As 
informações publicadas pelos 
fornecedores de comunicações eletrónicas 
públicas devem ser acessíveis 
gratuitamente para efeitos de 
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disponibilização dos instrumentos de 
comparação.

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 
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; e

(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.

Justificação

O relator propõe a supressão deste artigo no âmbito da abordagem global à alteração à 
Diretiva 2002/22/CE ao invés das disposições previstas no projeto de regulamento. Ver as 
alterações ao artigo 36.º para pormenores.

Alteração 48

Proposta de regulamento
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Artigo 26

Texto da Comissão Alteração

Artigo 26.° Suprimido

Requisitos de informação em contratos 

1. Antes de um contrato para o 
fornecimento de uma ligação a uma rede 
pública de comunicações eletrónicas ou a 
serviços de comunicações eletrónicas 
acessíveis ao público se tornar 
vinculativo, os fornecedores de 
comunicações eletrónicas públicas devem 
apresentar aos consumidores, bem como a 
outros utilizadores finais, salvo acordo 
expresso em contrário, pelo menos a 
seguinte informação:

(a) A identidade, o endereço e os dados de 
contacto do fornecedor e, se diferente, o 
endereço e os dados de contacto para 
reclamações;

(b) As principais características dos 
serviços prestados, incluindo, 
nomeadamente:

(i) para cada plano tarifário, os tipos de 
serviços oferecidos, o volume de 
comunicações incluído e todos os 
parâmetros de qualidade do serviço 
relevantes, incluindo a data da ligação 
inicial,

(ii) se, e em que Estados-Membros, o 
acesso a serviços de emergência e a 
informação sobre a localização da pessoa 
que efetua a chamada são fornecidos e se 
existem limitações na prestação de 
serviços de emergência em conformidade 
com o disposto no artigo 26.º da Diretiva 
2002/22/CE,

(iii) os tipos de serviços pós-venda, 
serviços de manutenção e serviços de 
apoio ao cliente prestados, as condições e 
os encargos dos serviços, e os meios para 
contactar os serviços;

(iv) restrições impostas pelo fornecedor à 
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utilização do equipamento terminal 
fornecido, incluindo informação sobre 
como desbloquear o equipamento 
terminal, e encargos envolvidos se o 
contrato for rescindido antes do final do 
período contratual mínimo;

(c) Elementos sobre preços e tarifas (para 
os consumidores, incluindo impostos e 
eventuais encargos adicionais devidos) e 
os meios através dos quais as informações 
atualizadas relativas a todos os encargos e 
tarifas aplicáveis são disponibilizadas;

(d) Métodos de pagamento oferecidos e 
eventuais diferenças de custos decorrentes 
do método de pagamento, bem como 
recursos disponíveis para salvaguardar a 
transparência da faturação e controlar o 
nível de consumo;

(e) A duração do contrato e as condições 
de renovação e rescisão, incluindo:

(i)qualquer utilização ou duração mínima 
exigida para se poder usufruir de 
condições promocionais,

(ii) quaisquer encargos relacionados com 
a mudança de operador e a portabilidade 
dos números e outros identificadores, 
incluindo medidas de indemnização por 
atrasos ou abusos na mudança de 
operador, 

(iii) quaisquer encargos devidos por 
rescisão antecipada do contrato, incluindo 
a recuperação de custos a respeito de 
equipamento terminal (com base nos 
métodos habituais de cálculo da 
depreciação) e outras vantagens 
promocionais (numa base pro rata 
temporis);

(f) Medidas de indemnização e reembolso, 
incluindo uma referência explícita aos 
direitos legais do utilizador final 
aplicáveis se os níveis de qualidade do
serviço contratados não forem atingidos; 

(g) Sempre que exista uma obrigação em 
conformidade com o disposto no artigo 
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25.º da Diretiva 2002/22/CE, as opções 
dos utilizadores finais relativamente à 
inclusão ou não inclusão dos seus dados 
pessoais numa lista, bem como os dados 
em questão;

(h) Para utilizadores portadores de 
deficiência, elementos sobre os produtos 
concebidos para os mesmos; 

(i) Os meios para dar início aos 
procedimentos de resolução de litígios, 
nomeadamente litígios transfronteiras, em 
conformidade com o artigo 34.º da 
Diretiva 2002/22/CE e o artigo 22.º do 
presente regulamento;

(j) O tipo de ação que pode ser realizada 
pelo fornecedor em consequência de 
incidentes de segurança ou integridade, 
bem como de ameaças e vulnerabilidades.

2. Para além do previsto no n.º 1, os 
fornecedores de comunicações eletrónicas 
públicas devem prestar aos utilizadores 
finais, salvo acordo em contrário aceite 
por um utilizador final que não seja um 
consumidor, pelo menos as seguintes 
informações no que respeita aos seus 
serviços de acesso à Internet:

(a) O nível da limitação do volume de 
dados aplicável, se existente; os preços 
para o aumento do volume de dados 
disponível numa base ad hoc ou 
duradoura; o débito dos dados, e o seu 
custo, disponível após o consumo total do 
volume de dados aplicável, se limitado, e a 
forma como os utilizadores finais podem, 
a qualquer momento, monitorizar o nível 
do seu consumo; 

(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;
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(c) Outros parâmetros de qualidade do 
serviço;

(d) Informações relativas a eventuais 
procedimentos estabelecidos pelo 
fornecedor para medir e configurar o 
tráfego, de modo a evitar o 
congestionamento de uma rede, bem 
como informações relativas à forma como 
tais procedimentos podem afetar a 
qualidade do serviço e a proteção de 
dados pessoais;

(e) Uma explicação clara e compreensível 
da forma como a limitação do volume, o 
débito efetivamente disponível e outros 
parâmetros de qualidade do serviço, bem 
como a utilização simultânea de serviços 
especializados com uma qualidade de 
serviço melhorada, podem afetar, em 
termos práticos, a utilização de conteúdos, 
aplicações e serviços.

3. As informações a que se referem os 
n.ºs 1 e 2 devem ser prestadas de forma 
clara, completa e facilmente acessível e 
numa língua oficial do Estado-Membro 
de residência do utilizador final, e devem 
ser atualizadas com regularidade. Devem 
formar parte integrante do contrato e não 
devem ser alteradas salvo acordo expresso 
em contrário das partes contratantes. O 
utilizador final deve receber uma cópia 
escrita do contrato.

4. A Comissão pode adotar atos de 
execução que especifiquem elementos 
sobre os requisitos de informação 
enumerados no n.º 2. Os referidos atos de 
execução são adotados pelo procedimento 
de exame a que se refere o artigo 33.º, 
n.º 2. 

5. O contrato deve incluir, igualmente, 
mediante pedido das autoridades públicas 
pertinentes, quaisquer informações 
prestadas por essas autoridades para este 
efeito relativamente à utilização de redes e 
serviços de comunicações eletrónicas para 
o envolvimento em atividades ilícitas ou 
para difundir conteúdos nocivos, bem 
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como relativamente aos meios de proteção 
contra riscos para a segurança pessoal e 
contra o processamento ilícito de dados 
pessoais, a que se refere o artigo 25.º, 
n.º 4 e que sejam relevantes para o serviço 
prestado.

Justificação

O relator propõe a supressão deste artigo no âmbito da abordagem global à alteração à 
Diretiva 2002/22/CE ao invés das disposições previstas no projeto de regulamento. Ver as 
alterações ao artigo 36.º para pormenores.

Alteração 49

Proposta de regulamento
Artigo 27

Texto da Comissão Alteração

Artigo 27.° Suprimido

Controlo do consumo

1. Os fornecedores de comunicações 
eletrónicas públicas devem oferecer aos 
utilizadores finais a oportunidade de 
optarem, gratuitamente, por um recurso 
que preste informações sobre o consumo 
acumulado de diferentes serviços de 
comunicações eletrónicas expresso na 
moeda em que as faturas são 
apresentadas ao utilizador final. Tal 
recurso deve garantir que, sem o 
consentimento do utilizador final, a 
despesa acumulada durante um período 
de utilização específico não excede um 
limite financeiro especificado 
determinado pelo utilizador final. 

2. Os fornecedores de comunicações 
eletrónicas públicas devem assegurar que 
é enviada uma notificação adequada ao 
utilizador final quando o consumo dos 
serviços atingiu 80 % do limite financeiro 
definido em conformidade com o n.º 1. A 
notificação deve indicar o procedimento a 
seguir para continuar com a prestação de 
tais serviços, bem como o custo dos 
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mesmos. O fornecedor deve suspender a 
prestação dos serviços especificados, bem 
como a cobrança ao utilizador final por 
tais serviços se o limite financeiro for, de 
outra forma, ultrapassado, a menos que e 
até que o utilizador final solicite a 
continuação ou renovação da prestação 
de tais serviços. Após atingirem o limite 
financeiro, os utilizadores finais devem 
continuar a poder receber chamadas e 
mensagens SMS, bem como a aceder a 
números verdes e a serviços de 
emergência através da marcação do 
número europeu de emergência 112, 
gratuitamente, até ao final do período de 
faturação acordado. 

3. Os fornecedores de comunicações 
eletrónicas públicas devem, 
imediatamente antes do estabelecimento 
da chamada, permitir aos utilizadores 
finais o acesso simples e sem quaisquer 
custos à informação relativa às tarifas 
aplicáveis no que respeita aos números ou 
serviços sujeitos a condições tarifárias 
específicas, a menos que a autoridade 
reguladora nacional tenha concedido 
uma derrogação prévia por motivos de 
proporcionalidade. Qualquer informação 
deste tipo deve ser prestada de forma 
equivalente para todos os números ou 
serviços deste tipo.

4. Os fornecedores de comunicações 
eletrónicas públicas devem oferecer aos 
utilizadores finais a oportunidade de 
optarem, gratuitamente, por receber 
faturas discriminadas.

Justificação

O relator propõe a supressão deste artigo no âmbito da abordagem global à alteração à 
Diretiva 2002/22/CE ao invés das disposições previstas no projeto de regulamento. Ver as 
alterações ao artigo 36.º para pormenores.

Alteração 50

Proposta de regulamento
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Artigo 28

Texto da Comissão Alteração

Artigo 28.° Suprimido

Rescisão de contrato 

1. Os contratos celebrados entre 
consumidores e fornecedores de 
comunicações eletrónicas públicas não 
devem prever uma duração mínima 
superior a 24 meses. Os fornecedores de 
comunicações eletrónicas públicas devem 
oferecer aos utilizadores finais a 
possibilidade de celebrarem um contrato 
com uma duração máxima de 12 meses.

2. Os consumidores, a par de outros 
utilizadores finais, salvo se acordado em 
contrário, devem ter o direito de rescindir 
um contrato com um pré-aviso de um 
mês, desde que tenham passado seis meses 
ou mais desde a celebração do contrato. 
Não são devidas indemnizações, exceto o 
valor residual do equipamento 
subvencionado associado ao contrato no 
momento da celebração do mesmo e um 
reembolso pro rata temporis por 
quaisquer outras vantagens promocionais 
marcadas como tal no momento da 
celebração do contrato. Qualquer 
restrição à utilização de equipamento 
terminal noutras redes deve ser levantada, 
gratuitamente, pelo fornecedor o mais 
tardar aquando do pagamento da referida 
indemnização.

3. Sempre que os contratos ou o direito 
nacional prevejam a prorrogação tácita 
dos períodos contratuais, o fornecedor de 
comunicações eletrónicas públicas deve 
informar o utilizador final em tempo útil 
para que este disponha de, pelo menos, 
um mês para se opor a uma prorrogação 
tácita. Se o utilizador final não se opuser, 
o contrato será considerado um contrato 
permanente que pode ser rescindido pelo 
utilizador final em qualquer momento 
com um pré-aviso de um mês e sem 
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quaisquer custos. 

4. Os utilizadores finais devem ter o 
direito de rescindir os seus contratos sem 
incorrerem em quaisquer custos após o 
aviso de alterações das condições 
contratuais propostas pelo fornecedor de 
comunicações eletrónicas públicas, a 
menos que as alterações propostas sejam 
exclusivamente para benefício do 
utilizador final. Os fornecedores devem 
dar um pré-aviso adequado aos 
utilizadores finais, não inferior a um mês, 
de quaisquer alterações deste tipo, e 
devem informá-los ao mesmo tempo de 
seu direito de rescindirem o contrato sem 
incorrerem em custos, caso não aceitem 
as novas condições. O n.º 2 é aplicável 
mutatis mutandis.

5. Qualquer discrepância significativa e 
não temporária entre o desempenho real 
no que se refere ao débito ou a outros 
parâmetros de qualidade e o desempenho 
indicado pelo fornecedor de 
comunicações eletrónicas públicas em 
conformidade com o artigo 26.º deve ser 
considerada uma não conformidade do 
desempenho para efeitos de determinação 
de medidas corretivas do utilizador final 
de acordo com o direito nacional. 

6. A assinatura de serviços adicionais 
prestados pelo mesmo fornecedor de 
comunicações eletrónicas públicas não 
origina o recomeço do período inicial do 
contrato, a menos que o preço do(s) 
serviço(s) adicional(ais) ultrapasse 
significativamente o dos serviços iniciais 
ou os serviços adicionais sejam oferecidos 
a um preço promocional especial 
associado à renovação do contrato em 
vigor. 

7. Os fornecedores de comunicações 
eletrónicas públicas devem aplicar 
condições e procedimentos de rescisão de 
contrato que não levantem obstáculos ou 
desincentivem a mudança de prestador do 
serviço.
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Justificação

O relator propõe a supressão deste artigo no âmbito da abordagem global à alteração à 
Diretiva 2002/22/CE ao invés das disposições previstas no projeto de regulamento. Ver as 
alterações ao artigo 36.º para pormenores.

Alteração 51

Proposta de regulamento
Artigo 29

Texto da Comissão Alteração

Artigo 29.° Suprimido

Ofertas agregadas

Se um pacote de serviços oferecido ao 
consumidor incluir pelo menos uma 
ligação a uma rede de comunicações 
eletrónicas ou um serviço de 
comunicações eletrónicas, os artigos 28.º 
e 30.º do presente regulamento são 
aplicáveis a todos os elementos do pacote.

Justificação

O relator propõe a supressão de todo o artigo. Apesar de ser desejável assegurar que os 
consumidores estejam devidamente protegidos em relação a todos os elementos num pacote 
de serviços, o relator considera que esta não é a melhor forma de o alcançar, uma vez que o 
âmbito de aplicação do Quadro das Telecomunicações continua limitado aos serviços e redes 
de comunicações eletrónicas. Uma extensão seletiva do âmbito de aplicação (tal como 
sugerido no artigo 29.º) cria uma situação juridicamente pouco clara, cuja resolução exigiria 
uma longa lista de alterações consequentes ao resto do Quadro (nenhuma das quais é 
proposta).

Alteração 52

Proposta de regulamento
Artigo 30

Texto da Comissão Alteração

Artigo 30.° Suprimido

Mudança de operador e portabilidade dos 
números 



AD\1016355PT.doc 51/92 PE522.939v02-00

PT

1. Todos os utilizadores finais com 
números de um plano nacional de 
numeração telefónica que o solicitem têm 
o direito de manter o(s) seu(s) número(s), 
independentemente do fornecedor de 
comunicações eletrónicas públicas que 
presta o serviço, em conformidade com a 
parte C do anexo I da Diretiva 
2002/22/CE, desde que o fornecedor seja 
um fornecedor de comunicações 
eletrónicas no Estado-Membro a que o 
plano nacional de numeração se refere ou 
seja um fornecedor europeu de 
comunicações eletrónicas que tenha 
notificado à autoridade reguladora 
competente do Estado-Membro de origem 
o facto de prestar ou tencionar prestar tais 
serviços no Estado-Membro a que o plano 
nacional de numeração se refere. 

2. As tarifas entre fornecedores de 
comunicações eletrónicas públicas 
relacionadas com a oferta de 
portabilidade dos números devem ser 
orientadas para os custos e os encargos 
diretos para os utilizadores finais, se 
existentes, não devem funcionar como um 
desincentivo da mudança de fornecedor 
por parte dos utilizadores finais.

3. A transferência de números e respetiva 
ativação deve ser realizada no mais curto 
prazo possível. Para os utilizadores finais 
que celebraram um acordo de 
transferência de um número para um 
novo fornecedor, esse número deve ser 
ativado no prazo de um dia útil após a 
conclusão de tal acordo. A perda de 
serviço durante o processo de 
transferência, se existente, não deve 
ultrapassar um dia útil. 

4. O novo fornecedor de comunicações 
eletrónicas públicas deve conduzir o 
processo de mudança e transferência. Os 
utilizadores finais devem receber 
informações adequadas sobre a mudança 
antes e durante esse processo, bem como 
imediatamente após a sua conclusão. Os 
utilizadores finais não devem ser 
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transferidos para outro fornecedor contra 
a sua vontade. 

5. Os contratos dos utilizadores finais com 
os anteriores fornecedores de 
comunicações eletrónicas públicas devem 
ser rescindidos automaticamente após a 
conclusão da mudança. Os anteriores 
fornecedores de comunicações eletrónicas 
públicas devem reembolsar qualquer 
crédito restante aos consumidores que 
utilizam serviços pré-pagos. 

6. Os fornecedores de comunicações 
eletrónicas públicas que atrasem a 
mudança ou a dificultem abusivamente, 
nomeadamente não disponibilizando as
informações necessárias para a realização 
da transferência em tempo oportuno, 
devem indemnizar os utilizadores finais 
que são expostos a tais atrasos ou abusos.

7. No caso de um utilizador final que 
muda para um novo prestador de serviços 
de acesso à Internet ter um endereço de 
correio eletrónico fornecido pelo anterior 
fornecedor, este deve, mediante pedido do 
utilizador final, encaminhar para 
qualquer endereço de correio eletrónico 
indicado pelo utilizador final, 
gratuitamente, as comunicações por 
correio eletrónico enviadas para o 
anterior endereço de correio eletrónico do 
utilizador final durante um período de 
12 meses. Este serviço de 
encaminhamento de correio eletrónico 
deve incluir uma resposta automática 
para todos os remetentes de mensagens de 
correio eletrónico com um aviso 
respeitante ao novo endereço de correio 
eletrónico do utilizador final. O utilizador 
final deve dispor da opção de solicitar que 
o novo endereço de correio eletrónico não 
seja disponibilizado na resposta 
automática. 

Após o período inicial de 12 meses, o 
anterior fornecedor de comunicações 
eletrónicas públicas deve apresentar ao 
utilizador final a opção de prolongar o 
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período de encaminhamento do correio 
eletrónico, se necessário mediante um 
encargo. O anterior fornecedor de 
comunicações eletrónicas públicas não 
deve atribuir o endereço de correio 
eletrónico inicial do utilizador final a 
outro utilizador final antes de um período 
de dois anos após a rescisão do contrato, e 
em qualquer caso durante o período de 
encaminhamento do correio eletrónico, 
caso este tenha sido prolongado. 

8. As autoridades nacionais competentes 
podem estabelecer os processos globais de 
mudança e transferência, incluindo a 
definição de sanções adequadas para os 
fornecedores e de indemnizações aos 
utilizadores finais. Devem ter em conta a 
proteção necessária do utilizador final 
durante o processo de mudança e a 
necessidade de assegurar a eficiência de 
tal processo.

Justificação

O relator propõe a supressão deste artigo no âmbito da abordagem global à alteração à 
Diretiva 2002/22/CE ao invés das disposições previstas no projeto de regulamento. Ver as 
alterações ao artigo 36.º para pormenores.

Alteração 53

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 1 – ponto 1-A (novo)
Diretiva 2002/22/CE
Artigo 2 – alínea f-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) No artigo 2.º, segundo parágrafo, é 
aditado o seguinte número:

«f-A) "Novo fornecedor de comunicações 
eletrónicas públicas", o fornecedor de 
comunicações eletrónicas públicas para o 
qual o número de telefone ou o serviço é 
transferido;»
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Justificação

Esta disposição introduz uma nova definição de «novo fornecedor de comunicações 
eletrónicas públicas» no artigo 2.º da Diretiva «Serviço Universal».

Alteração 54

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 1 – ponto 1-B (novo)
Diretiva 2002/22/CE
Artigo 20 – título

Texto em vigor Alteração

(1-B) O título do artigo 20.º passa a ter a 
seguinte redação:

«Contratos» «Requisitos de informação em contratos»

Alteração 55
Artigo 36 – n.º 1 – ponto 1-C (novo)
Diretiva 2002/22/CE
Artigo 20 – n.º -1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-C) No artigo 20.º, é aditado o seguinte 
número:

«1-A. Os Estados-Membros devem 
assegurar que as informações referidas 
no n.º 1 sejam fornecidas de forma clara, 
compreensiva e facilmente acessível, antes 
da celebração do contrato e sem 
prejudicar os requisitos definidos na 
Diretiva Direitos dos Consumidores* 
relativa aos contratos celebrados fora dos 
estabelecimentos comerciais e à distância. 
O consumidor e outros utilizadores finais 
que o solicitem devem receber uma cópia 
do contrato num suporte duradouro.

Os Estados-Membros podem manter ou 
introduzir na sua legislação nacional 
requisitos linguísticos em matéria de 
informação contratual, por forma a 
assegurar que essa informação seja 
facilmente compreendida pelo 
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consumidor ou pelo utilizador final que a 
solicitem.

_________________

* Diretiva 2011/83/UE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 25 de outubro 
de 2011, relativa aos direitos dos 
consumidores, que altera a Diretiva 
93/13/CEE do Conselho e a Diretiva 
1999/44/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho e que revoga a Diretiva 
85/577/CEE do Conselho e a Diretiva 
97/7/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho (JO L 304 de 22.11.2011, p. 
64).»

Alteração 56
Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 1-D (novo)
Diretiva 2002/22/CE
Artigo 20 – parágrafo 1 

Texto em vigor Alteração

(1-D) O artigo 20.º, n.º 1, passa a ter a 
seguinte redação:

«1. Os Estados-Membros devem garantir 
que, ao subscreverem serviços que 
fornecem ligação a uma rede de 
comunicações pública e/ou serviços de 
comunicações eletrónicas acessíveis ao 
público, os consumidores, e outros 
utilizadores finais que o solicitem, tenham 
direito a um contrato com uma empresa ou 
empresas fornecedoras de tal ligação e/ou 
serviços. O contrato especificará, de forma 
clara, exaustiva e facilmente acessível, no 
mínimo:

«1. Os Estados-Membros devem garantir 
que, ao subscreverem serviços que 
fornecem ligação a uma rede de 
comunicações pública e/ou serviços de 
comunicações eletrónicas acessíveis ao 
público, os consumidores, e outros 
utilizadores finais que o solicitem, tenham 
direito a um contrato com uma empresa ou 
empresas fornecedoras de tal ligação e/ou 
serviços. O contrato especificará, no 
mínimo, as seguintes informações:

(a) A identidade e o endereço da empresa; (a) A identidade, o endereço e outros 
dados de contacto da empresa, bem como, 
se diferentes, o endereço e os dados de 
contacto para eventuais reclamações;

(b) Os serviços prestados, incluindo, 
nomeadamente:

(b) As principais características dos
serviços prestados, incluindo, 
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nomeadamente:

(i) o plano ou os planos tarifários 
específicos aos quais o contrato é 
aplicável e, para cada um desses planos 
tarifários, os tipos de serviços oferecidos, 
incluindo os volumes de comunicações;

– se é ou não disponibilizado o acesso aos 
serviços de emergência e à informação de
localização da pessoa que efetua a 
chamada e quaisquer limitações à oferta de 
serviços de emergência nos termos do 
artigo 26.°,

(ii) o acesso a informação sobre serviços 
de emergência e a localização da pessoa 
que efetua a chamada relativamente a 
todos os serviços oferecidos e quaisquer 
limitações à oferta de serviços de 
emergência nos termos do artigo 26.º, 

– informações sobre quaisquer condições 
que restrinjam o acesso e/ou a utilização 
de serviços e aplicações, caso essas 
condições sejam permitidas pela 
legislação nacional nos termos do direito 
comunitário,

– os níveis de qualidade mínima dos 
serviços prestados, designadamente o 
tempo necessário ao estabelecimento da 
ligação inicial e, se necessário, outros 
parâmetros de qualidade dos serviços, 
definidos pelas autoridades reguladoras 
nacionais,

(iii) os níveis de qualidade mínima dos 
serviços prestados, designadamente o 
tempo necessário ao estabelecimento da 
ligação inicial e, se necessário, outros 
parâmetros de qualidade dos serviços, 
definidos pelas autoridades reguladoras 
nacionais,

– informações sobre eventuais 
procedimentos instaurados pela empresa 
fornecedora para medir e condicionar o 
tráfego a fim de evitar esgotar a 
capacidade num segmento da rede, ou 
ultrapassá-la, bem como sobre o modo 
como esses procedimentos poderão 
repercutir-se na qualidade do serviço,

– os tipos de serviços de manutenção 
oferecidos e os serviços de apoio prestados, 
bem como a forma de entrar em contacto 
com esses serviços,

(iv) os tipos de serviços pós-venda,
serviços de manutenção e serviços de 
apoio ao cliente prestados, incluindo, 
sempre que possível, informações técnicas 
necessárias para o bom funcionamento do 
equipamento terminal escolhido pelo 
utilizador final, as condições e os 
encargos desses serviços, bem como a 
forma de entrar em contacto com esses 
serviços,

– todas as restrições que o fornecedor 
impõe à utilização dos equipamentos 

(v) todas as restrições que o fornecedor 
impõe à utilização dos equipamentos 
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terminais fornecidos; terminais fornecidos, incluindo 
informação sobre como desbloquear o 
equipamento terminal, e encargos 
envolvidos se o contrato for rescindido 
antes do final do período contratual 
mínimo;

(c) Sempre que exista uma obrigação por 
força do artigo 25.º, a faculdade de o 
assinante incluir ou não os seus dados 
pessoais numa lista e os dados em causa;

(c) Sempre que exista uma obrigação por 
força do artigo 25.º, a faculdade de o 
assinante incluir ou não os seus dados 
pessoais numa lista e de verificar, corrigir 
ou retirar o seu registo; 

(d) Elementos sobre os preços e tarifas, os 
meios de obtenção de informações 
atualizadas sobre todas as tarifas aplicáveis 
e os encargos de manutenção, os métodos 
de pagamento propostos e as eventuais 
diferenças de custo inerentes ao método 
de pagamento;

(d) Elementos sobre os preços e tarifas, 
incluindo taxas e encargos adicionais que 
possam ser cobrados, os meios de 
obtenção de informações atualizadas sobre 
todas as tarifas aplicáveis e os encargos de 
manutenção;

(d-A) Métodos de pagamento oferecidos e 
eventuais diferenças de custos decorrentes 
do método de pagamento escolhido, bem 
como recursos disponíveis para 
salvaguardar a transparência da 
faturação e controlar o nível de consumo;

(e) A duração do contrato e as condições 
de renovação e cessação dos serviços e do 
contrato, incluindo:

(e) A duração do contrato e as condições 
de renovação e cessação dos serviços e do 
contrato, incluindo:

– qualquer utilização ou duração mínima 
exigida para se poder usufruir de condições 
promocionais,

(i) qualquer utilização ou duração mínima 
exigida para se poder usufruir de condições 
promocionais,

– eventuais encargos decorrentes da 
portabilidade dos números e outros 
identificadores, e

(ii) quaisquer encargos decorrentes da 
mudança de operador e da portabilidade 
dos números e outros identificadores, 
incluindo medidas de indemnização e 
reembolso por atrasos ou abusos na 
mudança de operador, e

– eventuais encargos decorrentes da 
cessação do contrato, incluindo a 
recuperação dos custos associados aos 
equipamentos terminais;

(iii) eventuais encargos decorrentes da 
cessação antecipada do contrato, incluindo 
a recuperação dos custos associados aos 
equipamentos terminais, com base nos 
métodos habituais de cálculo da 
depreciação, e outras vantagens 
promocionais, numa base pro rata 
temporis;
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(f) Os sistemas de indemnização e de 
reembolso dos assinantes aplicáveis em 
caso de incumprimento dos níveis de 
qualidade de serviço previstos no contrato;

(f) Os sistemas de indemnização e de 
reembolso dos assinantes, incluindo, se for 
caso disso, uma referência explícita aos 
direitos legais do consumidor, aplicáveis 
em caso de incumprimento dos níveis de 
qualidade de serviço previstos no contrato; 

(g) Os meios de instauração dos processos 
de resolução de litígios ao abrigo do artigo 
34.º;

(g) Os meios de instauração dos processos 
de resolução de litígios, incluindo litígios 
transfronteiras, ao abrigo do artigo 34.º;

(g-A) Informações detalhadas sobre a 
forma como os utilizadores finais com 
deficiência podem obter informações 
sobre produtos e serviços que lhes sejam 
destinados;

(h) O tipo de ação que pode ser realizada 
pelo fornecedor em consequência de 
incidentes de segurança ou integridade, 
bem como de ameaças e vulnerabilidades.

(h) O tipo de ação que pode ser realizada 
pelo fornecedor em consequência de 
incidentes de segurança ou integridade, 
bem como de ameaças e vulnerabilidades.

Os Estados-Membros podem também 
exigir que o contrato inclua informações, 
fornecidas pelas autoridades competentes, 
sobre a utilização das redes e os serviços 
de comunicações eletrónicas para 
atividades ilícitas ou divulgação de 
conteúdos nocivos, bem como sobre os 
meios de proteção contra riscos para a 
segurança pessoal, para a privacidade e 
para os dados pessoais referidos na alínea 
a) do artigo 21.º, n.º 4, e relevantes para o 
serviço prestado.»

Os Estados-Membros podem também 
exigir que o contrato inclua informações, 
fornecidas pelas autoridades competentes, 
sobre a utilização das redes e os serviços 
de comunicações eletrónicas para 
atividades ilícitas ou divulgação de 
conteúdos nocivos, bem como sobre os 
meios de proteção contra riscos para a 
segurança pessoal, para a privacidade e 
para os dados pessoais referidos na alínea 
a) do artigo 21.º, n.º 4, e relevantes para o 
serviço prestado.»

Alteração 57
Artigo 36 – n.º 1-E (novo)
Diretiva 2002/22/CE
Artigo 20 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-E) No artigo 20.º, é aditado o seguinte 
número:

«1-A. Além das informações referidas no 
n.º 1, se o contrato incluir a disposição em 
matéria de serviços de acesso à Internet, 
esse contrato deve incluir também as 
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seguintes informações:

(a) Pormenores sobre os planos de preços 
de dados unitários, planos de preços de 
dados por lote e eventuais limiares 
aplicáveis relativos ao plano ou aos 
planos tarifários específicos aos quais o 
contrato é aplicável. Para volumes de 
dados superiores aos limiares, os preços 
por unidade ou por lote numa base ad hoc 
ou duradoura, assim como eventuais 
limitações de débito de dados que possam 
ser aplicáveis ao plano ou aos planos 
tarifários específicos aos quais o contrato 
é aplicável;

(b) A forma como os utilizadores finais 
podem monitorizar o nível atual do seu 
consumo, bem como a possibilidade e a 
forma de definir limites voluntários;

(c) Para ligações de dados fixas, o débito 
mínimo normalmente disponível para 
descarregamentos e carregamentos na 
localização principal do utilizador final;

(d) Para ligações de dados móveis, o 
débito mínimo estimado de 
descarregamento e carregamento através 
de uma ligação a uma rede sem fios do 
fornecedor no Estado-Membro de 
residência do utilizador final;

(e) Outros parâmetros da qualidade dos 
serviços, definidos em conformidade com 
o artigo 24.º, n.º 2, do Regulamento (UE) 
.../...*;

(f) Informações sobre eventuais 
procedimentos instaurados pelo 
fornecedor para medir e controlar o 
tráfego, incluindo uma indicação dos 
métodos subjacentes de inspeção das 
comunicações utilizados para medidas de 
gestão razoável do tráfego, bem como 
sobre o modo como esses procedimentos 
poderão repercutir-se na qualidade do 
serviço, na privacidade dos utilizadores 
finais e na proteção dos dados pessoais, e 
ainda
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(g) Uma explicação clara e compreensível 
da forma como a limitação do volume, o 
débito e outros parâmetros de qualidade 
do serviço podem afetar, em termos 
práticos, os serviços de acesso à Internet, 
nomeadamente a utilização de conteúdos, 
aplicações e serviços;

__________________

* JO: Inserir número do presente 
regulamento.»

Alteração 58

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 1 – parágrafo 1-F (novo)
Diretiva 2002/22/CE
Artigo 20 – n.º 2

Texto em vigor Alteração

(1-F) No artigo 20.º, o n.º 2 é suprimido.

2. Os Estados-Membros garantem aos 
assinantes o direito de resolução dos 
contratos sem qualquer penalidade, 
sempre que sejam notificados de qualquer 
alteração das condições contratuais 
propostas pelas empresas que fornecem 
redes e/ou serviços de comunicações 
eletrónicas. Os assinantes devem ser 
devidamente avisados dessas alterações 
com, pelo menos, um mês de 
antecedência, devendo ser 
simultaneamente informados do seu 
direito de resolução do contrato, sem 
qualquer penalização, caso não aceitem 
as novas condições. Os Estados-Membros 
asseguram que as autoridades 
reguladoras nacionais possam especificar 
o formato destas notificações.

Justificação

O relator propõe um novo artigo 20.º-A sobre a duração e a rescisão do contrato. Esta 
disposição é incluída ali.
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Alteração 59

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 1 – ponto 1-G) (novo)
Diretiva 2002/22/CE
Artigo 20 – n.º 2-A (novo)

Texto em vigor Alteração

(1-G) Ao artigo 20.º, é aditado o seguinte 
número:

«2-A. Os Estados-Membros podem manter 
ou introduzir requisitos em matéria de 
informações contratuais adicionais em 
relação a contratos aos quais o presente 
artigo se aplica.»

Alteração 60

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 1 – ponto 1-H) (novo)
Diretiva 2002/22/CE
Artigo 20 – n.º 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-H) Ao artigo 20.º, é aditado o seguinte 
número:

«2-B. O ORECE deve lançar orientações
relativas à criação de modelos 
padronizados de informações contratuais 
que contenham as informações exigidas 
nos termos dos n.ºs 1 e 1-A do presente 
artigo.

As autoridades reguladoras nacionais 
poderão especificar requisitos 
suplementares relativos aos conteúdos, 
formato e forma de publicação das 
informações contratuais, nomeadamente 
dos débitos de envio dos dados, tendo em 
máxima conta as orientações do ORECE 
sobre os métodos de medição do débito e 
sobre os conteúdos, o formato e a forma 
de publicação da informação, tal como 
definido no artigo 21.º, n.º 3-A.»
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Alteração 61

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.° 1 – ponto 1-I (novo)
Diretiva 2002/22/CE
Artigo 20-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-I) É inserido o seguinte artigo:

«Artigo 20.º-A

Duração e rescisão dos contratos

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que a duração máxima dos contratos 
celebrados entre os consumidores e os 
fornecedores de comunicações eletrónicas 
públicas seja de 24 meses. Os 
fornecedores de comunicações eletrónicas 
públicas devem oferecer aos utilizadores 
finais a possibilidade de celebrar 
contratos de 12 meses.

2. O consumidor deve ter o direito de 
rescindir um contrato celebrado à 
distância ou fora de um estabelecimento 
comercial no prazo de 14 dias a contar da 
sua celebração, em conformidade com a 
Diretiva 2011/83/UE.

3. Nos casos em que um contrato ou a 
legislação nacional preveja a prorrogação 
automática de períodos contratuais com 
um prazo fixo (em oposição a um prazo 
mínimo), o fornecedor de comunicações 
eletrónicas públicas deve informar 
atempadamente o consumidor, de modo a 
que este disponha de pelo menos um mês 
para se opor a essa renovação automática. 
Se o consumidor não se opuser a essa 
renovação automática, o contrato é 
considerado um contrato permanente que 
pode ser rescindido pelo consumidor, em 
qualquer momento com um pré-aviso de 
um mês e sem quaisquer custos, exceto os 
relativos à prestação do serviço durante o 
período de pré-aviso.
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4. Os Estados-Membros devem assegurar 
que os consumidores devem ter o direito 
de rescindir os seus contratos sem 
incorrerem em quaisquer custos após o 
aviso de alterações das condições 
contratuais propostas pelo fornecedor de 
comunicações eletrónicas públicas, a 
menos que as alterações propostas sejam 
exclusivamente para benefício do 
utilizador final. Os fornecedores devem 
dar um pré-aviso adequado aos 
consumidores, não inferior a um mês, de 
quaisquer alterações deste tipo, e devem 
informá-los ao mesmo tempo de seu 
direito de rescindirem o contrato sem 
incorrerem em custos, caso não aceitem 
as novas condições contratuais. O n.º 2 é 
aplicável mutatis mutandis.

5. Qualquer discrepância significativa, 
contínua e recorrente entre o desempenho 
real no que se refere ao débito ou a outros 
parâmetros de qualidade dos serviços e o 
desempenho indicado pelo fornecedor de 
comunicações eletrónicas públicas em 
conformidade com o artigo 20.º deve ser 
considerada uma não conformidade do 
desempenho para efeitos de determinação 
de medidas corretivas de que o 
consumidor dispõe nos termos do direito 
nacional.

6. Os Estados-Membros devem assegurar 
que a assinatura de serviços adicionais 
prestados pelo mesmo fornecedor de
comunicações eletrónicas públicas não 
origina o recomeço do período inicial do 
contrato, a menos que os serviços 
adicionais sejam oferecidos a um preço 
promocional disponível apenas se o 
contrato em vigor tenha reiniciado. 

7. Os Estados-Membros devem assegurar 
que os fornecedores de comunicações 
eletrónicas públicas devem aplicar 
condições e procedimentos de rescisão de 
contrato que não levantem obstáculos ou 
desincentivem a mudança de prestadores 
do serviço.
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8. Se um pacote de serviços oferecido ao 
consumidor incluir pelo menos uma 
ligação a uma rede de comunicações 
eletrónicas ou um serviço de 
comunicações eletrónicas, as disposições 
do presente artigo são aplicáveis a todos 
os elementos do pacote.

9. Os Estados-Membros podem manter ou 
introduzir requisitos adicionais para 
assegurar um elevado nível de proteção 
do consumidor em relação a contratos aos 
quais o presente artigo se aplica.»

Alteração 62

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 1 – ponto 1-J) (novo)
Diretiva 2002/22/CE
Artigo 21

Texto em vigor Alteração

(1-J) O artigo 21.º passa a ter a seguinte 
redação:

«Artigo 21.° «Artigo 21.°

«1. Os Estados-Membros assegurarão que 
as autoridades reguladoras nacionais 
possam obrigar as empresas que oferecem 
ligação a uma rede pública de 
comunicações eletrónicas e/ou a serviços 
de comunicações eletrónicas publicamente 
disponíveis a publicar informações 
transparentes, comparáveis, adequadas e 
atualizadas sobre os preços e as tarifas 
aplicáveis, os eventuais encargos 
decorrentes da cessação de um contrato e 
os termos e condições normais, no que 
respeita ao acesso e à utilização dos 
serviços que prestam aos utilizadores finais 
e aos consumidores, em conformidade 
com o Anexo II. Essas informações são 
publicadas de forma clara, exaustiva e 
facilmente acessível. As autoridades 
reguladoras nacionais podem especificar 
requisitos suplementares relativos à forma 

«1. Os Estados-Membros assegurarão que 
as autoridades reguladoras nacionais 
possam obrigar as empresas que oferecem 
ligação a uma rede pública de 
comunicações eletrónicas e/ou a serviços 
de comunicações eletrónicas publicamente 
disponíveis a publicar informações 
transparentes, comparáveis, adequadas e 
atualizadas sobre os preços e as tarifas 
aplicáveis, os eventuais encargos 
decorrentes da cessação antecipada de um 
contrato e os termos e condições normais, 
no que respeita ao acesso e à utilização dos 
serviços que prestam aos utilizadores 
finais, em conformidade com o Anexo II. 
Essas informações são publicadas de forma 
clara, exaustiva e facilmente acessível e 
devem ser atualizadas com regularidade. 
Qualquer diferença entre as condições 
aplicadas aos consumidores e a outros 
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de publicação dessas informações. utilizadores finais que o solicitem deve ser 
explicitada. As autoridades reguladoras 
nacionais podem especificar requisitos 
suplementares relativos à forma de 
publicação dessas informações, os quais 
podem prever, nomeadamente, a 
introdução de requisitos linguísticos 
destinados a assegurar que essas 
informações sejam facilmente 
compreendidas pelos consumidores e por 
outros utilizadores finais que o solicitem.
Os Estados-Membros devem assegurar 
que os fornecedores de comunicações 
eletrónicas públicas são obrigados, 
mediante pedido, a fornecer as 
informações às autoridades reguladoras 
nacionais relevantes, antes da respetiva 
publicação.

2. As autoridades reguladoras nacionais 
incentivam a prestação de informações 
comparáveis que permitam aos 
utilizadores finais e aos consumidores 
fazer uma avaliação independente do
custo de padrões alternativos de utilização, 
por exemplo, através de guias interativos 
ou de técnicas similares. Caso esses 
recursos não estejam disponíveis no 
mercado gratuitamente ou a um preço 
razoável, os Estados-Membros asseguram 
que as autoridades reguladoras nacionais 
possam disponibilizar esses guias ou 
técnicas diretamente ou por intermédio de 
terceiros. As informações publicadas pelas 
empresas que oferecem redes de 
comunicações eletrónicas e/ou serviços de 
comunicações eletrónicas publicamente 
disponíveis podem ser utilizadas 
gratuitamente por terceiros para efeitos de 
venda ou disponibilização dos referidos 
guias interativos ou técnicas similares.»

2. As autoridades reguladoras nacionais 
asseguram que os consumidores e outros 
utilizadores finais que o solicitem têm 
acesso a instrumentos de avaliação 
independente que lhes permitam 
comparar o desempenho do acesso à rede 
e dos serviços de comunicações 
eletrónicas, bem como o custo de padrões 
alternativos de utilização. Caso esses 
recursos não estejam disponíveis no 
mercado gratuitamente ou a um preço 
razoável, os Estados-Membros asseguram 
que as autoridades reguladoras nacionais 
possam disponibilizar esses guias ou 
técnicas diretamente ou por intermédio de 
terceiros. As informações publicadas pelas 
empresas que oferecem redes de 
comunicações eletrónicas e/ou serviços de 
comunicações eletrónicas publicamente 
disponíveis podem ser utilizadas 
gratuitamente por terceiros para efeitos de 
venda ou disponibilização dos referidos 
guias interativos ou técnicas similares, 
como instrumentos de avaliação 
independente.

2-A. Os Estados-Membros devem 
assegurar que as autoridades reguladoras 
nacionais, sob as orientações do ORECE 
e após consultas com as partes 
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interessadas relevantes, instituem um 
mecanismo de certificação voluntária de 
sítios Web de comparação e guias 
interativos ou instrumentos semelhantes, 
com base em requisitos objetivos, 
transparentes e proporcionados, 
nomeadamente a independência em 
relação a qualquer fornecedor de 
comunicações eletrónicas públicas.

3. Os Estados-Membros asseguram que as 
autoridades reguladoras nacionais possam 
obrigar as empresas que oferecem ligação a 
uma rede de comunicações eletrónicas 
pública e/ou a serviços de comunicações 
eletrónicas acessíveis ao público a, 
nomeadamente:

3. Os Estados-Membros asseguram que as 
autoridades reguladoras nacionais possam 
obrigar as empresas que oferecem ligação a 
uma rede de comunicações eletrónicas 
pública e/ou a serviços de comunicações 
eletrónicas acessíveis ao público a, 
nomeadamente:

(a) Comunicar aos assinantes informações 
sobre as tarifas aplicáveis no que se refere 
a qualquer número ou serviço sujeito a 
condições tarifárias especiais; 
relativamente a determinadas categorias de 
serviços, as autoridades reguladoras 
nacionais podem exigir que essas 
informações sejam prestadas 
imediatamente antes de a chamada ser 
efetuada;

(a) Comunicar aos utilizadores finais
informações sobre as tarifas aplicáveis no 
que se refere a qualquer número ou serviço 
sujeito a condições tarifárias especiais; 
relativamente a determinadas categorias de 
serviços, as autoridades reguladoras 
nacionais podem exigir que essas 
informações sejam prestadas 
imediatamente antes de a chamada ser 
efetuada;

(b) Informar regularmente os assinantes 
de qualquer mudança no acesso aos 
serviços de emergência ou à informação 
sobre a localização da pessoa que efetua a 
chamada nos serviços contratados;

(b) Fornecer aos utilizadores finais 
informação sobre o acesso aos serviços de 
emergência e a localização da pessoa que 
efetua a chamada para todos os serviços 
relevantes oferecidos, e eventuais 
limitações à oferta de serviços de 
emergência nos termos do artigo 26.º, 
assim como assegurar que eventuais 
alterações sejam imediatamente 
comunicadas;

(c) Informar os assinantes de qualquer 
mudança das condições que restringem o 
acesso e/ou utilização de serviços e 
aplicações, caso essas condições sejam 
permitidas pela legislação nacional em 
conformidade com a legislação 
comunitária;

(d) Informar sobre eventuais 
procedimentos instaurados pelo 
fornecedor para medir e condicionar o 
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tráfego, a fim de evitar esgotar a 
capacidade num segmento da rede, ou 
ultrapassá-la, bem como sobre o modo 
como esses procedimentos poderão 
repercutir-se na qualidade do serviço;

(d-A) Fornecer informações sobre os 
serviços de acesso à Internet, sempre que 
oferecidos, especificando o seguinte:

(i) Para ligações de dados fixas, o débito 
mínimo normalmente disponível para 
descarregamentos e carregamentos no 
Estado-Membro de residência do 
utilizador final; Para ligações de dados 
móveis, o débito mínimo estimado de 
descarregamento e carregamento através 
de uma ligação a uma rede sem fios do 
fornecedor no Estado-Membro de 
residência do utilizador final;

(ii) Pormenores sobre os planos de preços 
de dados unitários, planos de preços de 
dados por lote e eventuais limiares 
aplicáveis. Para volumes de dados 
superiores aos limiares, os preços por 
unidade ou por lote numa base ad hoc ou 
duradoura, assim como eventuais 
limitações de débito de dados que possam 
ser aplicáveis;

(iii) A forma como os utilizadores finais 
podem monitorizar o nível atual do seu 
consumo, bem como a possibilidade e a 
forma de definir limites voluntários;

(iv) Uma explicação clara e compreensível 
da forma como a limitação do volume de 
dados, o débito e outros parâmetros de 
qualidade do serviço podem afetar, em 
termos práticos, a utilização dos serviços 
de acesso à Internet, nomeadamente a 
utilização de conteúdos, aplicações e 
serviços;

(v) Informações sobre eventuais 
procedimentos instaurados pelo 
fornecedor para medir e controlar o 
tráfego, nos termos do artigo 23.º, n.º 5, 
do Regulamento (UE).../...*, incluindo 
uma indicação dos métodos subjacentes 
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de inspeção das comunicações utilizados 
para medidas de gestão razoável do 
tráfego, bem como sobre o modo como 
esses procedimentos poderão repercutir-se 
na qualidade do serviço, na privacidade 
dos utilizadores finais e na proteção dos 
dados pessoais;

(e) Informar os assinantes do seu direito de 
decidir incluir ou não os seus dados 
pessoais numa lista e dos tipos de dados 
em causa, de acordo com o artigo 12.o da 
Diretiva 2002/58/CE (Diretiva 
"Privacidade e Comunicações 
Eletrónicas"); e ainda

(e) Informar os consumidores e outros 
utilizadores finais, quando aplicável, do 
seu direito de decidir incluir ou não os seus 
dados pessoais numa lista e dos tipos de 
dados em causa, de acordo com o 
artigo 12.º da Diretiva 2002/58/CE; e ainda

(f) Informar regularmente os assinantes
com deficiência sobre dados relativos aos 
produtos e serviços que lhes são 
destinados.

(f) Informar regularmente os consumidores 
e outros utilizadores finais com 
deficiência, quando aplicável, sobre dados 
relativos aos produtos e serviços que lhes 
são destinados, bem como as medidas 
tomadas para assegurar a equivalência de 
acesso;

As autoridades reguladoras nacionais 
podem, se for caso disso, promover 
medidas de autorregulação ou de 
corregulação antes da imposição de 
qualquer obrigação.”

As autoridades reguladoras nacionais 
podem, se for caso disso, promover 
medidas de autorregulação ou de 
corregulação antes da imposição de 
qualquer obrigação. Os Estados-Membros 
poderão especificar requisitos 
suplementares relativos aos conteúdos, 
formato e forma de publicação das 
informações, tendo na máxima conta as 
orientações do ORECE mencionadas no 
artigo 3.º-A do presente artigo.

3-A. Até ...*, o ORECE, após consulta das 
partes interessadas e em cooperação 
estreita com a Comissão, deve estabelecer 
orientações gerais relativas aos métodos 
de medição do débito dos serviços de 
acesso à Internet, aos parâmetros da 
qualidade do serviço a medir 
(nomeadamente os débitos médios em 
comparação com os débitos anunciados; a 
qualidade segundo a perceção dos 
utilizadores finais) e aos métodos de 
medição dos mesmos ao longo do tempo, 
bem como os conteúdos, o formato e a 
forma de publicação da informação, 
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incluindo possíveis mecanismos de 
certificação da qualidade, a fim de 
assegurar que os utilizadores finais, 
incluindo utilizadores com deficiência, 
têm acesso a informações abrangentes, 
comparáveis, fiáveis e fáceis de utilizar. 
Se adequado, poderão ser utilizados os 
parâmetros, definições e métodos de 
medição indicados no anexo III.

4. Os Estados-Membros podem exigir que 
as empresas referidas no n.º 3 forneçam, 
quando adequado, informações gratuitas de 
interesse público aos atuais e aos novos 
assinantes, utilizando meios idênticos aos 
que são vulgarmente utilizados por essas 
empresas na sua comunicação com os 
assinantes. Nesse caso, essas informações 
devem ser prestadas pelas autoridades 
públicas competentes, num formato 
normalizado, e incluir, nomeadamente, os 
seguintes pontos:

4. Os Estados-Membros podem exigir que 
as empresas referidas no n.º 3 forneçam, 
quando adequado, informações gratuitas de 
interesse público aos utilizadores finais, se 
necessário, utilizando meios idênticos aos 
que são vulgarmente utilizados por essas 
empresas na sua comunicação com os 
utilizadores finais. Nestes casos, as 
informações devem ser prestadas pelas 
autoridades públicas competentes aos 
fornecedores de comunicações eletrónicas 
públicas num formato normalizado, e 
podem incluir, nomeadamente, os 
seguintes pontos:

(a) As utilizações mais comuns dos 
serviços de comunicações eletrónicas para 
a prática de atividades ilícitas ou 
divulgação de conteúdos nocivos, em 
particular nos casos em que possa haver 
desrespeito dos direitos e liberdades 
fundamentais de outrem, incluindo 
violações dos direitos de autor e direitos 
conexos, e as respetivas consequências 
jurídicas; e ainda

(a) As utilizações mais comuns dos 
serviços de comunicações eletrónicas para 
a prática de atividades ilícitas ou 
divulgação de conteúdos nocivos, em 
particular nos casos em que possa haver 
desrespeito dos direitos e liberdades 
fundamentais de outrem, incluindo
violações dos direitos de proteção dos 
dados, dos direitos de autor e direitos 
conexos, bem como as consequências 
jurídicas das mesmas; e ainda

(b) Os meios de proteção contra os riscos 
para a segurança pessoal, a privacidade e 
os dados pessoais na utilização de serviços 
de comunicações eletrónicas.

(b) Os meios de proteção contra os riscos 
para a segurança pessoal, a privacidade e 
os dados pessoais na utilização de serviços 
de comunicações eletrónicas.

_________________
* JO: Inserir o número do presente 
regulamento.
** JO: Inserir data de aplicação do 
presente regulamento.»
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Alteração 63
Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 1 – ponto 1-K (novo)
Diretiva 2002/22/CE
Artigo 21-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-K) É inserido o seguinte artigo:

«Artigo 21.°-A

Controlo do consumo

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que os fornecedores de comunicações 
eletrónicas proporcionam aos 
consumidores e aos utilizadores finais um 
mecanismo para acompanhar e controlar 
a sua utilização dos serviços de 
comunicações eletrónicas faturada com 
base no tempo ou nos volumes de 
consumo. Esse mecanismo deve incluir:

(a) Nos serviços com opções de 
pré-pagamento e pós-pagamento, acesso 
gratuito a informações em tempo 
oportuno sobre o seu consumo de 
serviços;

(b) Nos serviços com opção de 
pós-pagamento, a possibilidade de 
predefinir gratuitamente um teto 
financeiro para a sua utilização e de 
solicitar uma notificação quando uma 
percentagem predefinida desse teto e o 
próprio teto forem atingidos, o 
procedimento a seguir para continuar a 
utilização após a ultrapassagem desse teto 
e os planos de preços aplicáveis;

(c) Faturas discriminadas num suporte 
duradouro.

2. O ORECE deve definir orientações 
para a execução do n.º 1.

Após atingirem o limite financeiro, os 
utilizadores finais devem continuar a 
poder receber chamadas e mensagens 
SMS, bem como a aceder a números 
verdes e a serviços de emergência através 
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da marcação do número europeu de 
emergência «112», gratuitamente até ao 
final do período de faturação acordado.»

Alteração 64

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.° 1 – ponto 2

Texto da Comissão Alteração

(2) Os artigos 20.º, 21.º, 22.º e 30.º são 
suprimidos.

(2) O artigo 22.º é suprimido.

Justificação

Supressão necessária para manter ou alterar os artigos em causa.

Alteração 65
Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 1 – ponto 2-A (novo)
Diretiva 2002/22/CE
Artigo 26

Texto em vigor Alteração

(2-A) O artigo 26.º passa a ter a seguinte 
redação:

«1. Os Estados-Membros assegurarão que 
todos os utilizadores finais dos serviços a 
que se refere o n.º 2, inclusive os 
utilizadores de postos públicos, possam 
chamar os serviços de emergência, 
gratuitamente e sem terem que recorrer a 
qualquer meio de pagamento, utilizando o 
número único europeu de chamadas de 
emergência "112" e qualquer número 
nacional de chamadas de emergência 
especificado pelos Estados-Membros.

«1. Os Estados-Membros assegurarão que 
todos os utilizadores finais dos serviços a 
que se refere o n.º 2, inclusive os 
utilizadores de postos públicos, possam 
chamar os serviços de emergência, 
gratuitamente e sem terem que recorrer a 
qualquer meio de pagamento, utilizando o 
número único europeu de chamadas de 
emergência "112" e qualquer número 
nacional de chamadas de emergência 
especificado pelos Estados-Membros.

1-A. Os Estados-Membros assegurarão 
que todos os utilizadores de redes de 
comunicações eletrónicas privadas 
possam chamar os serviços de emergência 
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ou, se for caso disso, os serviços de 
emergência internos, gratuitamente, 
utilizando o número único europeu de 
chamadas de emergência "112" e 
qualquer número nacional de chamadas 
de emergência especificado pelos 
Estados-Membros.

2. Os Estados-Membros, em consulta com 
as autoridades reguladoras nacionais, os 
serviços de emergência e os fornecedores, 
assegurarão que as empresas que fornecem 
um serviço de comunicações eletrónicas 
que permite efetuar chamadas nacionais 
para um número ou números incluídos num 
plano nacional de numeração telefónica 
ofereçam acesso aos serviços de 
emergência.

2. Os Estados-Membros, em consulta com 
as autoridades reguladoras nacionais, os 
serviços de emergência e os fornecedores, 
assegurarão que as empresas que fornecem 
um serviço de comunicações eletrónicas 
que permite efetuar chamadas nacionais 
para um número ou números incluídos num 
plano nacional de numeração telefónica 
ofereçam acesso aos serviços de 
emergência. 

3. Os Estados-Membros assegurarão que as 
chamadas efetuadas para o número único 
europeu de chamadas de emergência «112» 
sejam devidamente atendidas e tratadas do 
modo mais adequado à organização 
nacional dos sistemas de emergência. Tais 
chamadas serão atendidas e tratadas de 
modo, no mínimo, tão expedito e eficaz 
como as chamadas efetuadas para o 
número ou números nacionais de 
emergência, caso estes permaneçam ativos.

3. Os Estados-Membros assegurarão que as 
chamadas efetuadas para o número único 
europeu de chamadas de emergência «112» 
sejam devidamente atendidas e tratadas do 
modo mais adequado à organização 
nacional dos sistemas de emergência. Tais 
chamadas serão atendidas e tratadas de 
modo, no mínimo, tão expedito e eficaz 
como as chamadas efetuadas para o 
número ou números nacionais de 
emergência, caso estes permaneçam ativos. 

A Comissão, em consulta com as 
autoridades competentes, adota uma 
recomendação sobre os indicadores de 
desempenho dirigida aos 
Estados-Membros. A Comissão apresenta 
um relatório ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho sobre a eficácia da aplicação do 
número europeu de chamadas de 
emergência «112» e o funcionamento dos 
indicadores de desempenho até 31 de 
dezembro de 2015 e, a partir dessa data, 
de dois em dois anos.

4. Os Estados-Membros assegurarão aos 
utilizadores finais deficientes um acesso 
aos serviços de emergência equivalente 
àquele de que beneficiam os restantes 
utilizadores finais. As medidas tomadas 
para garantir que os utilizadores finais com 

4. Os Estados-Membros assegurarão aos 
utilizadores finais deficientes um acesso 
aos serviços de emergência equivalente 
àquele de que beneficiam os restantes 
utilizadores finais. As medidas tomadas 
para garantir que os utilizadores finais com 
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deficiência possam aceder aos serviços de 
emergência quando viajam noutros 
Estados-Membros baseiam-se o mais 
possível nas normas ou especificações 
europeias publicadas nos termos do artigo 
17.º da Diretiva 2002/21/CE (Diretiva-
Quadro) e não devem impedir os Estados-
Membros de aprovar requisitos 
suplementares a fim de alcançar os 
objetivos enunciados no presente artigo.

deficiência possam aceder aos serviços de 
emergência quando viajam noutros 
Estados-Membros baseiam-se o mais 
possível nas normas ou especificações 
europeias publicadas nos termos do artigo 
17.º da Diretiva 2002/21/CE (Diretiva-
Quadro) e não devem impedir os Estados-
Membros de aprovar requisitos 
suplementares a fim de alcançar os 
objetivos enunciados no presente artigo.

5. Os Estados-Membros assegurarão que as 
empresas em causa ponham à disposição 
da autoridade responsável pelo tratamento 
das chamadas de emergência informações 
sobre a localização da pessoa que efetua a 
chamada gratuitamente, assim que a 
chamada é recebida por essa autoridade. 
Esta disposição aplica-se a todas as 
chamadas para o número único europeu de 
chamadas de emergência "112". Os 
Estados-Membros podem alargar esta 
obrigação de modo a abrangerem números 
nacionais de chamadas de emergência. As 
autoridades reguladoras devem estabelecer 
critérios de precisão e de fiabilidade da 
informação sobre a localização fornecida.

5. Os Estados-Membros assegurarão que as 
empresas em causa ponham à disposição 
da autoridade responsável pelo tratamento 
das chamadas de emergência informações 
sobre a localização da pessoa que efetua a 
chamada gratuitamente, assim que a 
chamada é recebida por essa autoridade. 
Esta disposição aplica-se a todas as 
chamadas para o número único europeu de 
chamadas de emergência "112". Os 
Estados-Membros podem alargar esta 
obrigação de modo a abrangerem números 
nacionais de chamadas de emergência.  A 
Comissão assegura que as autoridades 
reguladoras devem estabelecer critérios de 
precisão e de fiabilidade da informação 
sobre a localização fornecida em 
conformidade com o n.º 7 e tendo na 
máxima conta as orientações do ORECE.

Até (6 meses após o PRAZO DE 
APLICAÇÃO), o ORECE, após consulta 
das partes interessadas e em cooperação 
estreita com a Comissão, deve estabelecer 
orientações relativamente aos critérios de 
precisão e fiabilidade da informação 
sobre a localização a fornecer aos 
serviços de emergência. Estas orientações 
devem ter em conta a viabilidade da 
utilização de um terminal móvel equipado 
com dispositivos GNSS compatíveis para 
melhorar o nível de precisão e fiabilidade 
da informação sobre a localização da 
chamada para o número de emergência 
“112”.

6. Os Estados-Membros assegurarão que os
cidadãos sejam adequadamente informados 
da existência e utilização do número único 

6. Os Estados-Membros e a Comissão
assegurarão que os cidadãos sejam 
adequadamente informados da existência e 
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europeu de chamadas de emergência "112", 
nomeadamente através de iniciativas 
destinadas especificamente às pessoas que 
viajam entre Estados-Membros.

utilização do número único europeu de 
chamadas de emergência «112», 
nomeadamente através de iniciativas 
destinadas especificamente às pessoas que 
viajam entre Estados-Membros. A 
Comissão apoia e complementa as ações 
dos Estados-Membros.

7. Para assegurar a efetiva implementação 
dos serviços «112» nos Estados-Membros, 
a Comissão, após consulta do ORECE, 
pode aprovar medidas técnicas de 
execução. No entanto, estas medidas 
técnicas de execução são aprovadas sem 
prejuízo para a organização dos serviços de 
emergência, nem têm qualquer impacto na 
mesma, que continua a ser da exclusiva 
competência dos Estados-Membros.»

7. Para assegurar a efetiva implementação 
dos serviços «112» nos Estados-Membros, 
a Comissão, após consulta do ORECE, fica 
habilitada a adotar atos delegados em 
conformidade com o artigo 37.º-A 
relativamente aos critérios de localização 
de chamadas e aos indicadores-chave de 
desempenho no que se refere ao acesso ao
número «112». No entanto, estas medidas 
são aprovadas sem prejuízo para a 
organização dos serviços de emergência, 
nem têm qualquer impacto na mesma, que 
continua a ser da exclusiva competência 
dos Estados-Membros.

7-A. A Comissão mantém uma base de 
dados de números E.164 de serviços de 
emergência europeus para garantir que 
estes possam contactar entre si de um 
Estado-Membro para outro.»;

Alteração 66
Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 1 – ponto 2-B (novo)
Diretiva 2002/22/CE
Artigo 26-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-B) É inserido o seguinte artigo:

«Artigo 26.º-A

Sistema de comunicação “112” inverso da 
UE

Até [1 ano após o prazo da transposição], 
a Comissão apresenta um relatório ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho sobre 
a viabilidade da criação de um sistema de 
comunicação “112” inverso da UE que 
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utilize as redes de comunicações 
eletrónicas existentes, abranja todo o 
território da União e seja universal, 
multilingue, acessível, simples e eficaz, a 
fim de alertar os cidadãos em caso de 
catástrofe ou de um estado de emergência 
importantes iminentes ou em 
desenvolvimento.

A Comissão deve consultar o ORECE e os 
serviços de proteção civil e analisar as 
normas e as especificações necessárias 
para o estabelecimento do sistema 
referido no n.º 1. Aquando da elaboração 
do relatório, a Comissão deve ter em 
conta os sistemas “112” nacionais e 
regionais existentes, bem como cumprir a 
legislação em matéria de proteção de 
dados privados. Se for caso disso, esse 
relatório será acompanhado de uma 
proposta legislativa.»;

Alteração 67
Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 1 – ponto 2-C (novo)
Diretiva 2002/22/CE
Artigo 30

Texto em vigor Alteração

(2-C) O artigo 30.º passa a ter a seguinte 
redação:

«1. Os Estados-Membros asseguram que 
todos os assinantes com números incluídos 
no plano nacional de numeração telefónica 
possam, a seu pedido, manter os respetivos 
números independentemente da empresa
que presta o serviço, em conformidade com 
o disposto na parte C do anexo I.

«1. Os Estados-Membros asseguram que 
todos os assinantes com números incluídos 
no plano nacional de numeração telefónica 
possam, a seu pedido, manter os respetivos 
números independentemente do fornecedor 
de comunicações eletrónicas públicas que 
presta o serviço, em conformidade com o 
disposto na parte C do anexo I.»

2. As autoridades reguladoras nacionais 
garantem que os preços entre operadores 
e/ou prestadores de serviços relacionados 
com a oferta de portabilidade dos números 
se baseiem nos custos e que os eventuais 
encargos diretos para os assinantes não 

2. As autoridades reguladoras nacionais 
garantem que os preços entre operadores 
e/ou prestadores de serviços relacionados 
com a oferta de portabilidade dos números 
se baseiem nos custos e que os eventuais 
encargos diretos para os assinantes não 
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constituam um desincentivo a que os 
assinantes mudem de prestador de serviços.

constituam um desincentivo a que os 
assinantes mudem de prestador de serviços.

3. As autoridades reguladoras nacionais 
não podem impor tarifas de retalho para as 
operações de portabilidade dos números 
que causem distorções da concorrência, 
fixando por exemplo tarifas de retalho 
específicas ou comuns.

3. As autoridades reguladoras nacionais 
não podem impor tarifas de retalho para as 
operações de portabilidade dos números 
que causem distorções da concorrência, 
fixando por exemplo tarifas de retalho 
específicas ou comuns.

"4. A transferência de números e respetiva 
ativação deve ser realizada no mais curto 
prazo possível. Em qualquer caso, os 
assinantes que tenham concluído um 
acordo para a transferência de um número 
para uma nova empresa têm o número 
ativado no espaço de um dia útil.

4. A transferência de números e respetiva 
ativação deve ser realizada no mais curto 
prazo possível. Os utilizadores finais que 
tenham concluído um acordo de 
transferência de um número para um novo 
fornecedor têm o número ativado no 
espaço de um dia útil.

Sem prejuízo do disposto no primeiro 
parágrafo, as autoridades nacionais 
competentes podem definir o processo 
global de portabilidade dos números, tendo 
em conta as disposições nacionais sobre 
contratos, a viabilidade técnica e a 
necessidade de assegurar a continuidade 
do serviço ao assinante. Em qualquer caso, 
a perda do serviço durante o processo de 
portabilidade não excederá um dia útil. As 
autoridades nacionais competentes têm 
igualmente em conta, sempre que 
necessário, que os assinantes estão 
protegidos ao longo de todo o processo de 
transferência e que a transferência para 
outro fornecedor não é feita contra a sua 
vontade.

Sem prejuízo do disposto no primeiro 
parágrafo, as autoridades nacionais 
competentes podem definir o processo 
global de mudança e portabilidade dos 
números, tendo em conta as orientações do 
ORECE referidas no n.º 4-B. Devem ter 
em conta a proteção necessária do 
utilizador final durante o processo de 
mudança, a necessidade de assegurar a 
eficiência de tal processo ao utilizador 
final, a necessidade de lhe assegurar a 
continuidade do serviço e a necessidade 
de garantir que os processos de mudança 
não sejam prejudiciais à concorrência.
Em qualquer caso, a perda do serviço 
durante o processo de portabilidade não 
excederá um dia útil. Os utilizadores finais 
não devem ser transferidos para outro 
fornecedor contra a sua vontade.

Os Estados-Membros garantem a 
existência de sanções adequadas a aplicar 
às empresas, nomeadamente a obrigação de 
compensar os assinantes, em caso de atraso 
na portabilidade do número ou de 
portabilidade abusiva da sua parte ou em 
seu nome.

Os Estados-Membros garantem a 
existência de sanções adequadas a aplicar 
às empresas, nomeadamente a obrigação de 
compensar os assinantes, em caso de atraso 
na portabilidade do número, não 
disponibilizando as informações 
necessárias para a realização da 
transferência em tempo oportuno, ou de 
portabilidade abusiva da sua parte ou em 
seu nome.

4-A. O novo fornecedor de comunicações 
eletrónicas públicas deve conduzir o 



AD\1016355PT.doc 77/92 PE522.939v02-00

PT

processo de mudança e transferência. Os 
utilizadores finais devem receber 
informações adequadas sobre a mudança 
antes e durante esse processo, bem como 
imediatamente após a sua conclusão.

4-B. O ORECE deve estabelecer 
orientações sobre todas as modalidades e 
procedimentos dos processos de mudança 
e portabilidade, nomeadamente as 
responsabilidades respetivas do novo e do 
anterior fornecedor no processo de 
mudança e transferência, bem como as 
informações que devem ser prestadas aos 
consumidores durante esses processos, a 
rescisão atempada de um contrato 
vigente, o reembolso de qualquer 
pré-pagamento efetuado e serviços 
eficazes de reencaminhamento de correio 
eletrónico.

4-C. Se um pacote de serviços oferecido 
ao consumidor incluir pelo menos uma 
ligação a uma rede de comunicações 
eletrónicas ou um serviço de 
comunicações eletrónicas, as disposições 
do presente artigo são aplicáveis a todos 
os elementos do pacote.»;

5. Os Estados-Membros devem assegurar 
que os contratos celebrados entre 
consumidores e empresas que forneçam 
serviços de comunicações eletrónicas não 
estipulem um compromisso inicial 
superior a 24 meses. Os Estados-Membros 
devem igualmente assegurar que as 
empresas ofereçam aos utilizadores a 
possibilidade de celebrarem contratos pelo 
prazo máximo de 12 meses.

6. Sem prejuízo de um eventual prazo 
contratual mínimo, os Estados-Membros 
assegurarão que as condições e os 
procedimentos de resolução do contrato 
não funcionem como desincentivo à 
mudança de prestador de serviço.»;

Alteração 68
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Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 2-D (novo)
Diretiva 2002/22/CE
Artigo 34 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-D) Ao artigo 34.º é aditado o seguinte 
número:

«1-A. Os procedimentos extrajudiciais 
definidos em conformidade com o n.º 1 
são também aplicáveis a litígios 
relacionados com contratos entre
consumidores e outros utilizadores finais, 
desde que estes possam recorrer a tais 
procedimentos extrajudiciais, e 
fornecedores de comunicações eletrónicas 
públicas que estão estabelecidos noutro 
Estado-Membro. Em caso de litígios 
abrangidos pelo âmbito de aplicação da 
Diretiva 2013/11/UE* aplica-se o disposto 
nesta. 

________________________

* Diretiva 2013/11/UE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 21 de maio de 
2013, sobre a resolução alternativa de 
litígios de consumo, que altera o 
Regulamento (CE) n.º 2006/2004 e a 
Diretiva 2009/22/CE (JO L 165 de 
18.6.2013, p. 63).»

Alteração 69
Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 2-E (novo)
Diretiva 2002/22/CE
Artigo 37-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-E) É inserido o seguinte artigo 37.º-A:

«Artigo 37.º-A

Exercício da delegação

1. O poder de adotar atos delegados é 
conferido à Comissão nas condições 
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estabelecidas no presente artigo.

2. O poder de adotar atos delegados 
referidos no artigo 26.º é conferido à 
Comissão por um período indeterminado 
a contar de...*

3. A delegação de poderes referida no 
artigo 26.º 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.

4. Logo que adote um ato delegado, a 
Comissão notifica-o simultaneamente ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho.

_________________
* JO: Inserir a data de entrada em vigor 
do presente regulamento.»

Alteração 70

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 1 – parágrafo 2-F (novo)
Diretiva 2002/22/CE
Anexo II – ponto 1

Texto em vigor Alteração

(2-F) No anexo II, o ponto 1 passa a ter a 
seguinte redação:

«1. Nome(s) e endereço(s) da(s) 
empresa(s)

«1. Nome(s), endereço(s) e dados de 
contacto da(s) empresa(s) 

Nomes e endereços das sedes das empresas 
que oferecem redes de comunicações 
públicas e/ou serviços telefónicos 
acessíveis ao público.»

Nomes e endereços das sedes das empresas 
que oferecem redes de comunicações 
públicas e/ou serviços telefónicos 
acessíveis ao público.»;

Alteração 71



PE522.939v02-00 80/92 AD\1016355PT.doc

PT

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 1 – ponto 2-G) (novo)
Diretiva 2002/22/CE
Anexo II – ponto 2.2

Texto em vigor Alteração

(2-G) No anexo II, o ponto 2.2 passa a ter 
a seguinte redação:

«2.2. Tarifas normais que indiquem os 
serviços prestados e o conteúdo de cada 
elemento da tarifa (p. ex. encargos para 
acesso, todo o tipo de encargos de 
utilização, encargos de manutenção) e 
incluam os elementos dos descontos 
normais aplicáveis, os regimes tarifários 
especiais ou específicos e eventuais 
encargos adicionais, bem como os custos 
relativos ao equipamento terminal.»

«2.2. Para cada plano tarifário, os 
serviços prestados e a qualidade relevante 
dos parâmetros dos serviços, o(s) plano(s) 
tarifário(s) aplicável(is) e, para cada 
plano tarifário, os tipos de serviços 
oferecidos, incluindo os volumes de 
comunicações, assim como eventuais 
encargos aplicáveis (acesso, utilização, 
manutenção e eventuais encargos 
adicionais), bem como os custos relativos 
ao equipamento terminal.»;

Alteração 72

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 1 – ponto 2-H) (novo)
Diretiva 2002/22/CE
Anexo II – ponto 2.2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-H) Ao anexo II é aditado o seguinte 
número:

«2.2.A. Informações adicionais sobre os 
serviços de acesso à Internet, sempre que 
oferecidos, nomeadamente dados sobre os 
preços dos dados, o débito de dados para 
descarregamento e carregamento e 
eventuais limites de débito aplicáveis, 
sobre as possibilidades de controlar os 
níveis de consumo, sobre eventuais 
procedimentos aplicáveis de gestão do 
tráfego e o seu impacto na qualidade do 
serviço, sobre a privacidade do utilizador 
final e sobre a proteção dos dados 
pessoais.»;
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Alteração 73

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 1 – ponto 2-I) (novo)
Diretiva 2002/22/CE
Anexo II – ponto 2.5

Texto em vigor Alteração

(2-I) No anexo II, o ponto 2.5 passa a ter 
a seguinte redação:

«2.5. Condições contratuais normais, 
incluindo um eventual prazo contratual 
mínimo, resolução do contrato, 
procedimentos e encargos diretos 
relacionados com a portabilidade dos 
números e outros identificadores, se for 
caso disso.

«2.5. Termos e condições contratuais 
normais, incluindo um eventual prazo 
contratual mínimo, as condições e os 
encargos decorrentes da resolução 
antecipada de um contrato, os
procedimentos e os encargos diretos 
relacionados com a mudança de operador 
e a portabilidade dos números e outros 
identificadores, se for caso disso, e 
medidas de indemnização por atrasos ou 
abusos no processo de mudança de 
operador.»;

Alteração 74

Proposta de regulamento
Artigo 37 – ponto 4
Regulamento (CE) n.º 531/2012
Artigo 4-A - n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os utilizadores finais individuais 
servidos por um prestador de serviços de 
itinerância que presta serviços ao abrigo 
do presente artigo podem, mediante 
apresentação de pedido, optar deliberada 
e explicitamente por renunciar ao 
benefício da aplicação aos serviços de 
itinerância regulamentados da tarifa de 
serviço doméstico aplicável no âmbito de 
um determinado pacote de retalho em 
troca de outras vantagens oferecidas por 
esse prestador. O prestador de serviços de 
itinerância deve informar os utilizadores 

Suprimido
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finais da natureza das vantagens da 
itinerância que serão, dessa forma, 
perdidas. As autoridades reguladoras 
nacionais devem determinar, em 
particular, se os prestadores que prestam 
serviços de itinerância ao abrigo do 
presente artigo se dedicam a práticas que 
equivaleriam à evasão do regime 
predefinido.

Alteração 75

Proposta de regulamento
Artigo 37 – ponto 4-A (novo)
Regulamento (UE) n.º 531/2012
Artigo 7 – n.ºs 1 e 2

Texto em vigor Alteração

(4-A) No artigo 7.º, os n.ºs 1 e 2 passam a 
ter a seguinte redação:

«1. A partir de 1 de julho de 2012, o valor 
da tarifa grossista média que o operador de 
uma rede visitada pode cobrar ao prestador 
de serviços de itinerância de um cliente 
pela prestação de chamadas de itinerância 
regulamentadas com originação nessa rede 
visitada, incluindo, nomeadamente, os 
custos de originação, trânsito e terminação, 
não pode exceder 0,14 EUR por minuto.

«1. A partir de 1 de julho de 2014, o valor 
da tarifa grossista média que o operador de 
uma rede visitada pode cobrar ao prestador 
de serviços de itinerância de um cliente 
pela prestação de chamadas de itinerância 
regulamentadas com originação nessa rede 
visitada, incluindo, nomeadamente, os 
custos de originação, trânsito e terminação, 
não pode exceder 0,05 EUR por minuto.

2. A tarifa grossista média a que se refere o 
n.º 1 é aplicável entre quaisquer dois 
operadores e é calculada durante um 
período de 12 meses ou durante outro 
período mais curto remanescente antes do 
termo da vigência de um limite máximo 
para a tarifa grossista média estabelecido 
no presente número ou antes de 30 de 
junho de 2022. O valor máximo da tarifa 
grossista média é reduzido para 0,10 EUR 
a partir de 1 de julho de 2013 e para 
0,05 EUR a partir de 1 de julho de 2014,
e, sem prejuízo do disposto no artigo 19.º,
mantém-se em 0,05 EUR até 30 de junho 

2. A tarifa grossista média a que se refere o 
n.º 1 é aplicável entre quaisquer dois 
operadores e é calculada durante um 
período de 12 meses ou durante outro 
período mais curto remanescente antes do 
termo da vigência de um limite máximo 
para a tarifa grossista média estabelecido 
no presente número ou antes de 30 de 
junho de 2022. O valor máximo da tarifa 
grossista média é reduzido para 0,01 EUR 
a partir de 1 de julho de 2016 e mantém-se 
até 30 de junho de 2022.
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de 2022.

2-A. As tarifas de terminação móvel para 
chamadas de voz de itinerância não 
devem exceder 0,005 EUR a partir de 
1 de julho de 2016 e devem manter-se até 
30 de junho de 2022.»

Justificação

Em vários Estados-Membros, o preço doméstico médio é inferior a 0,05 EUR. A manutenção 
dos preços grossistas dos serviços de itinerância de voz no nível atual - 0,05 após 1 de julho 
de 2016, altura em que os operadores serão obrigados a praticar os mesmos preços com os 
clientes de itinerância e os clientes domésticos - criaria graves distorções no mercado. Deste 
modo, os preços por grosso devem ser ainda mais reduzidos para permitir uma maior 
concorrência.

Alteração 76

Proposta de regulamento
Artigo 37 – ponto 4-B (novo)
Regulamento (UE) n.º 531/2012
Artigo 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-B) É inserido o seguinte artigo:

«Artigo 7.º-A

Abolição das tarifas de itinerância a 
retalho

Com efeitos a partir de 1 de julho de 2016, 
os fornecedores de itinerância não devem 
cobrar qualquer sobretaxa em 
comparação às tarifas aplicadas aos 
serviços de comunicações móveis a nível 
nacional aplicadas aos clientes de 
itinerância para qualquer chamada de 
itinerância regulamentada feita ou 
recebida, qualquer mensagem SMS de 
itinerância regulamentada enviada ou 
para quaisquer serviços de dados de 
itinerância regulamentados utilizados, 
sem prejuízo das medidas adotadas para 
prevenir a utilização anónima ou 
fraudulenta.»
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Justificação

As sobretaxas por itinerância de voz, SMS e dados devem ser abolidas. Depois da redução 
gradual dos preços máximos que um operador de telecomunicações pode cobrar aos 
consumidores por serviços de itinerância, é altura de permitir que os consumidores os 
utilizem como se estivessem no seu próprio país. Esta obrigação imposta aos operadores deve 
entrar em vigor antes de 1 de julho de 2016 para não prejudicar o princípio da segurança 
jurídica. Antes de 1 de julho de 2016, as tarifas por grosso devem ser ainda mais reduzidas e 
as tarifas de terminação móvel devem ser harmonizadas, de modo a assegurar condições de 
concorrência verdadeiramente equitativas aos operadores de telecomunicações na UE.

Alteração 77

Proposta de regulamento
Artigo 37 – ponto 5-A (novo)
Regulamento (UE) n.º 531/2012
Artigo 12 – n.° 1

Texto em vigor Alteração

(5-A) O artigo 12.º, n.º 1, passa a ter a 
seguinte redação:

«1. Com efeito a partir de 1 de julho de 
2012, o valor da tarifa grossista média que 
o operador de uma rede visitada pode 
cobrar ao prestador doméstico de um 
cliente de itinerância pela prestação de 
serviços regulamentados de itinerância de 
dados através dessa rede visitada não pode 
exceder um limite de salvaguarda de 
0,25 EUR por cada megabyte de dados 
transmitidos. O limite de salvaguarda é 
reduzido para 0,15 EUR por cada 
megabyte de dados transmitidos a partir 
de 1 de julho de 2013 e para 0,05 EUR por 
cada megabyte de dados transmitidos a 
partir de 1 de julho de 2014, e, sem 
prejuízo do disposto no artigo 19.º,
mantém-se em 0,05 EUR por cada 
megabyte de dados transmitidos, até 30 de 
junho de 2022.»

«1. Com efeito a partir de 1 de julho de 
2013, o valor da tarifa grossista média que 
o operador de uma rede visitada pode 
cobrar ao prestador doméstico de um 
cliente de itinerância pela prestação de 
serviços regulamentados de itinerância de 
dados através dessa rede visitada não pode 
exceder um limite de salvaguarda de 
0,15 EUR por cada megabyte de dados 
transmitidos. O limite de salvaguarda é 
reduzido para 0,05 EUR por cada 
megabyte de dados transmitidos a partir de 
1 de julho de 2014 e para 0,0050 EUR por 
cada megabyte de dados transmitidos a 
partir de 1 de julho de 2015 e mantém-se 
em 0,0050 EUR por cada megabyte de 
dados transmitidos, até 30 de junho de 
2022.»
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Alteração 78

Proposta de regulamento
Artigo 37 – ponto 8
Regulamento (UE) n.º 531/2012
Artigo 19

Texto da Comissão Alteração

(8) O artigo 19.º passa a ter a seguinte 
redação:

Suprimido

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

(i) a primeira frase passa a ter a seguinte 
redação:

«A Comissão examina o funcionamento 
do presente regulamento e, após consulta 
pública, apresenta um relatório ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho até 
31 de dezembro de 2016.»

(ii) a alínea g) passa a ter a seguinte 
redação:

(g) Em que medida a aplicação das 
medidas estruturais previstas nos artigos 
3.º e 4.º e do regime alternativo previsto 
no artigo 4.ºA produziu efeitos no que 
toca ao desenvolvimento da concorrência 
no mercado interno dos serviços de 
itinerância ao ponto de não existir 
diferença real entre as tarifas de 
itinerância e as tarifas domésticas;»

(iii) é aditada a seguinte alínea i):

'(i) Em que medida, se for o caso, a 
evolução dos preços domésticos 
retalhistas é afetada de forma observável 
pela aplicação, pelos prestadores de 
serviços de itinerância, das tarifas dos 
serviços domésticos tanto aos serviços 
domésticos como aos serviços de 
itinerância regulamentados em toda a 
União.»

(b) O n.º 2 passa a ter a seguinte redação:

(i) A primeira frase passa a ter a seguinte 
redação:
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Se o relatório revelar que as opções 
tarifárias, em que a tarifa de serviço 
nacional é aplicável tanto aos serviços 
nacionais como aos de itinerância 
regulamentados, não são oferecidas em 
todos os pacotes de retalho para uma 
utilização razoável por, pelo menos, um 
prestador de serviços de itinerância em 
cada Estado-Membro, ou que as ofertas 
de prestadores de serviços de itinerância 
alternativos não tornaram as tarifas de 
itinerância a nível retalhista 
substancialmente equivalentes facilmente 
acessíveis aos consumidores na União, a 
Comissão apresenta, até à mesma data, 
propostas adequadas ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho para corrigir essa 
situação e assegurar que não existem 
diferenças entre as tarifas domésticas e de 
itinerância no mercado interno.
(ii) A alínea d) passa a ter a seguinte 
redação:

(d) Alargar a duração ou reduzir o nível 
dos limites máximos das tarifas grossistas 
previstos nos artigos 7.º, 9.º e 12.º; com 
vista a reforçar a capacidade de todos os 
prestadores de serviços de itinerância de 
disponibilizarem nos seus pacotes a 
retalho para opções tarifárias de 
utilização razoável nas quais a tarifa de 
serviço doméstico aplicável se aplique 
tanto aos serviços nacionais como aos 
serviços de itinerância regulamentados, 
como se os últimos fossem consumidos na 
rede doméstica.»

Alteração 79

Proposta de regulamento
Artigo 37 – ponto 8-A (novo)
Regulamento (UE) n.º 531/2012
Artigo 19
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Texto em vigor Alteração

(8-A) O artigo 19.º passa a ter a seguinte 
redação:

«Artigo 19.° «Artigo 19.°

Revisão Revisão

1. A Comissão examina o funcionamento 
do presente regulamento e, após consulta 
pública, apresenta um relatório ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho até 
30 de junho de 2016. A Comissão verifica, 
em especial, se os objetivos do presente 
regulamento foram atingidos. Para tal, a 
Comissão analisa, nomeadamente:

1. A Comissão examina o funcionamento 
do presente regulamento e apresenta um 
relatório ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho nos termos dos n.os 2 a 6.

1-A. A Comissão apresenta, após consulta 
pública e até 30 de setembro de 2015, um 
relatório ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho sobre a necessidade de alterar a 
duração ou rever o nível dos limites 
máximos das tarifas grossistas previstos 
nos artigos 7.º, 9.º e 12.º. De igual modo, a 
Comissão deve, após consultar o ORECE, 
apresentar uma proposta legislativa 
adequada com vista à harmonização das 
tarifas de terminação móvel na União até 
31 de dezembro de 2015.

1-B. A Comissão deve, até 30 de junho de 
2016, após realizar uma consulta pública, 
comunicar ao Parlamento e ao Conselho, 
nomeadamente:

(a) Se a concorrência evoluiu 
suficientemente para justificar o fim dos 
limites máximos das tarifas retalhistas;

(a) Se a concorrência evoluiu 
suficientemente para justificar o fim dos 
limites máximos das tarifas retalhistas;

(b) Se a concorrência será suficiente para 
pôr termo aos limites máximos das tarifas 
grossistas;

(b) Se a concorrência será suficiente para 
pôr termo aos limites máximos das tarifas 
grossistas;

(c) A evolução e as tendências futuras 
previsíveis das tarifas grossistas e 
retalhistas no que se refere à prestação aos 
clientes de itinerância de serviços de voz, 
de SMS e de dados, em comparação com 
as tarifas aplicáveis aos serviços de 
comunicações móveis a nível nacional nos 

(c) A evolução e as tendências futuras 
previsíveis das tarifas grossistas e 
retalhistas no que se refere à prestação aos 
clientes de itinerância de serviços de voz, 
de SMS e de dados, em comparação com 
as tarifas aplicáveis aos serviços de 
comunicações móveis a nível nacional nos 
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diferentes Estados-Membros, apresentando 
separadamente os dados relativos aos 
clientes com opções de pré-pagamento ou 
pós-pagamento, bem como da qualidade e 
velocidade desses serviços;

diferentes Estados-Membros, apresentando 
separadamente os dados relativos aos 
clientes com opções de pré-pagamento ou 
pós-pagamento, bem como da qualidade e 
velocidade desses serviços;

(d) A disponibilidade e a qualidade dos 
serviços, nomeadamente dos que 
constituem uma alternativa aos serviços de 
voz, de SMS e de itinerância de dados, 
tendo nomeadamente em conta a evolução 
tecnológica;

(d) A disponibilidade e a qualidade dos 
serviços, nomeadamente dos que 
constituem uma alternativa aos serviços de 
voz, de SMS e de itinerância de dados, 
tendo nomeadamente em conta a evolução 
tecnológica;

(e) Em que medida os consumidores 
beneficiaram de reduções reais no preço 
dos serviços de itinerância, a variedade de 
tarifas e produtos oferecidos aos 
consumidores com diferentes padrões de 
consumo, e a diferença entre as tarifas de 
itinerância e as tarifas nacionais, 
nomeadamente a disponibilidade de ofertas 
de tarifas únicas para serviços nacionais e 
de itinerância;

(e) Em que medida os consumidores 
beneficiaram de reduções reais no preço 
dos serviços de itinerância, a variedade de 
tarifas e produtos oferecidos aos 
consumidores com diferentes padrões de 
consumo, e a diferença entre as tarifas de 
itinerância e as tarifas nacionais, 
nomeadamente a disponibilidade de ofertas 
de tarifas únicas para serviços nacionais e 
de itinerância;

(f) O nível de concorrência nos mercados 
retalhista e grossista, em particular a 
situação concorrencial dos operadores mais 
pequenos, independentes ou emergentes, 
incluindo o impacto de acordos comerciais 
na concorrência e o nível de interligação 
entre os operadores;

(f) O nível de concorrência nos mercados 
retalhista e grossista, em particular a 
situação concorrencial dos operadores mais 
pequenos, independentes ou emergentes, 
incluindo o impacto de acordos comerciais 
na concorrência e o nível de interligação 
entre os operadores;

(g) Em que medida a aplicação das 
medidas estruturais previstas nos artigos 3.º 
e 4.º produziu efeitos no que toca ao 
desenvolvimento da concorrência no 
mercado interno dos serviços de 
itinerância, avaliando de que forma a 
diferença entre as tarifas de itinerância e as 
tarifas nacionais se aproximou do zero;

(g) Em que medida a aplicação das 
medidas estruturais previstas nos artigos 3.º 
e 4.º produziu efeitos no que toca ao 
desenvolvimento da concorrência no 
mercado interno dos serviços de 
itinerância, avaliando de que forma a 
diferença entre as tarifas de itinerância e as 
tarifas nacionais se aproximou do zero;

(h) Em que medida o nível dos limites 
máximos das tarifas grossistas e retalhistas 
proporcionou salvaguardas adequadas 
contra preços excessivos para os 
consumidores, permitindo simultaneamente 
o desenvolvimento da concorrência no 
mercado interno dos serviços de 
itinerância.

(h) Em que medida o nível dos limites 
máximos das tarifas grossistas e retalhistas 
proporcionou salvaguardas adequadas 
contra preços excessivos para os 
consumidores, permitindo simultaneamente 
o desenvolvimento da concorrência no 
mercado interno dos serviços de 
itinerância.

2. Se o relatório revelar que as medidas 2. Se o relatório indicado no n.º 2 revelar 
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estruturais previstas no presente 
regulamento não foram suficientes para 
promover a concorrência no mercado 
interno dos serviços de itinerância em 
benefício de todos os consumidores 
europeus, ou que as diferenças entre as 
tarifas de itinerância e as tarifas 
nacionais não se aproximaram do zero, a 
Comissão apresenta propostas adequadas
ao Parlamento Europeu e ao Conselho para 
corrigir essa situação e para realizar assim 
um mercado interno de serviços de 
comunicações móveis em que não exista 
diferença entre as tarifas nacionais e as 
tarifas de itinerância. A Comissão 
pondera, em especial, a necessidade de:

que é necessário alterar a duração ou 
rever o nível dos limites máximos das 
tarifas grossistas, a Comissão apresenta, 
até 31 de dezembro de 2015 e após 
consultar o ORECE, uma proposta 
adequada ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho para corrigir essa situação.

(a) Estabelecer medidas técnicas e 
estruturais suplementares;

Se o relatório a que se refere o n.º 3 
revelar que as medidas estruturais 
previstas no presente regulamento não 
foram suficientes para promover a 
concorrência no mercado interno dos 
serviços de itinerância em benefício de 
todos os consumidores europeus, ou que 
as diferenças entre as tarifas de 
itinerância e as tarifas nacionais não se 
aproximaram do zero, a Comissão 
apresenta, até 31 de dezembro de 2015, 
propostas adequadas ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho para corrigir essa 
situação e assim realizar um mercado 
interno de serviços de comunicações 
móveis em que não exista diferença entre 
as tarifas nacionais e as tarifas de 
itinerância.

(b) Alterar as medidas estruturais;

(c) Alargar a duração e, eventualmente, 
rever o nível dos limites máximos das 
tarifas retalhistas previstos nos artigos 8.º, 
10.º e 13.;

(d) Alargar a duração ou rever o nível dos 
limites máximos das tarifas grossistas 
previstos nos artigos 7.º, 9.º e 12.º;

(e) Introduzir outros requisitos 
necessários, nomeadamente a não 
diferenciação entre tarifas nacionais e 
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tarifas de itinerância.

3. Além disso, de dois em dois anos, após a 
apresentação do relatório referido no n.º 1, 
a Comissão apresenta um relatório ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho. Cada 
relatório deve conter as conclusões do 
acompanhamento da prestação de serviços 
de itinerância na União e uma avaliação 
dos progressos realizados para atingir os 
objetivos do presente regulamento, 
tomando por referência, nomeadamente, as 
questões referidas nos n.ºs 1 e 2.

3. Além disso, de dois em dois anos, após a 
apresentação do relatório referido no n.º 1, 
a Comissão apresenta um relatório ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho. Cada 
relatório deve conter as conclusões do 
acompanhamento da prestação de serviços 
de itinerância na União e uma avaliação 
dos progressos realizados para atingir os 
objetivos do presente regulamento, 
tomando por referência, nomeadamente, as 
questões referidas nos n.ºs 2 e 3.

4. A fim de avaliar o desenvolvimento da 
concorrência nos mercados da itinerância 
da União, o ORECE recolhe 
periodicamente dados provenientes das 
autoridades reguladoras nacionais sobre a 
evolução das tarifas grossistas e retalhistas 
dos serviços de voz, de SMS e de dados de 
itinerância. Esses dados são comunicados 
pelo menos duas vezes por ano à 
Comissão, A Comissão publica esses 
dados.

4. A fim de avaliar o desenvolvimento da 
concorrência nos mercados da itinerância 
da União, o ORECE recolhe 
periodicamente dados provenientes das 
autoridades reguladoras nacionais sobre a 
evolução das tarifas grossistas e retalhistas 
dos serviços de voz, de SMS e de dados de 
itinerância. Esses dados são comunicados 
pelo menos duas vezes por ano à 
Comissão, A Comissão publica esses 
dados.

O ORECE recolhe também anualmente 
informações provenientes das autoridades 
reguladoras nacionais sobre a transparência 
e a comparabilidade das diferentes tarifas 
oferecidas pelos operadores aos seus 
clientes. A Comissão publica esses dados e 
resultados.»

O ORECE recolhe também anualmente 
informações provenientes das autoridades 
reguladoras nacionais sobre a transparência 
e a comparabilidade das diferentes tarifas 
oferecidas pelos operadores aos seus 
clientes. A Comissão publica esses dados e 
resultados.»

Alteração 80

Proposta de regulamento
Artigo 40 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Todavia, os artigos 21.º, 22.º, 23.º, 24.º, 
25.º, 26.º, 27.º, 28.º, 29.º e 30.º são 
aplicáveis a partir de 1 de julho de 2016.

Suprimido
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