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Alteração 45
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

Proposta de regulamento
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 46
Josef Weidenholzer

Proposta de regulamento
Considerando 5
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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.

Or. de

Alteração 47
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

Proposta de regulamento
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

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

bem público e um recurso finito. É 
indispensável atentar no valor social, 
cultural e económico do espetro como um 
todo. Tal como prevê a Decisão 243/2012 
do Parlamento Europeu e do Conselho 
relativa ao Programa da Política do Espetro 
Radioelétrico (PPER)23, qualquer espetro 
adicional para comunicações em banda 
larga sem fios está ligado à revisão da 
utilização do espetro em toda a banda 
UHF. Nos termos do artigo 6.º, n.º 5, da
Decisão PPER, a Comissão apresentará 
ao Parlamento Europeu e ao Conselho, até 
1 de janeiro de 2015, um relatório sobre a 
necessidade ou não de agir no sentido da 
harmonização de bandas de frequências 
adicionais.

__________________ __________________
23 Decisão 243/2012/UE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 14 de março de 
2012, que estabelece um programa 
plurianual da política do espetro 
radioelétrico, JO L 81 de 21.3.2012

23 Decisão 243/2012/UE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 14 de março de 
2012, que estabelece um programa 
plurianual da política do espetro 
radioelétrico, JO L 81 de 21.3.2012
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__________________
24 Decisão 676/2002/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 7 de março de 
2002, relativa a um quadro regulamentar 
para a política do espetro de 
radiofrequências na Comunidade 
Europeia (Decisão Espetro Radioelétrico) 
(JO L 108 de 24.4.2002, p. 1).

Or. en

Alteração 48
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

Proposta de regulamento
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

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

(18) O pacote das telecomunicações da 
UE, tal como revisto em 2009, 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. Assim, 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 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, a Comissão pode 
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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.

coordenar e apoiar a resolução desses 
litígios.

Or. en

Alteração 49
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

Proposta de regulamento
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Alteração 50
Josef Weidenholzer

Proposta de regulamento
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

(22) A limitação dos encargos com taxas 
ao necessário para uma gestão ótima do 
espetro radioelétrico, com um equilíbrio 
entre pagamentos imediatos e taxas 
periódicas, encorajaria o investimento em 
infraestruturas e a implantação de 
tecnologias e faria chegar as vantagens 
em termos de custos que lhe estão 
associadas aos utilizadores finais.

Suprimido

Or. de

Alteração 51
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

Proposta de regulamento
Considerando 24

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 52
Josef Weidenholzer

Proposta de regulamento
Considerando 29

Texto da Comissão Alteração

(29) Os pontos de acesso sem fios em áreas 
reduzidas e de baixa potência são 
equipamentos de dimensão muito reduzida 
e não obstrutores, semelhantes a 
encaminhadores de Wi-Fi, para os quais as 
características técnicas devem ser 
especificadas a nível da União para a sua 
implantação e utilização em diferentes 
contextos locais sujeitos a autorização 
geral, sem restrições indevidas resultantes 
de autorizações dos serviços de 
ordenamento ou de outras autorizações. A 
proporcionalidade das medidas que 
especificam as características técnicas 
para que tal utilização beneficie de uma 
autorização geral deve ser assegurada 
através de características 
significativamente mais restritivas do que 
os valores máximos dos limites previstos 
nas medidas da União relativas a 
parâmetros, designadamente a potência 
de saída.

(29) Os pontos de acesso sem fios em áreas 
reduzidas e de baixa potência são 
equipamentos de dimensão muito reduzida 
e não obstrutores, semelhantes a 
encaminhadores de Wi-Fi, a cuja
utilização não se aplicam restrições 
indevidas resultantes de autorizações dos 
serviços de ordenamento ou de outras 
autorizações, desde que as mesmas façam 
jus à proteção de dados e à segurança da 
rede.

Or. de

Alteração 53
Evelyne Gebhardt, Petra Kammerevert
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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 
termos de custos e prestação mais rápida, 
o que beneficia os operadores das 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.

Suprimido

Or. de

Alteração 54
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

Proposta de regulamento
Considerando 36
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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 
termos de custos e prestação mais rápida, 
o que beneficia os operadores das 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.

Suprimido

Or. en

Alteração 55
Regina Bastos

Proposta de regulamento
Considerando 40
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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 
que ultrapassem esse nível de proteção.

Suprimido

Or. pt

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 56
Malcolm Harbour

Proposta de regulamento
Considerando 40
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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 
que ultrapassem esse nível de proteção.

Suprimido

Or. en

Alteração 57
Christian Engström

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 

(40) As disparidades na implementação 
nacional de regras setoriais específicas de 
proteção do utilizador final criam 
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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 que ultrapassem esse nível de 
proteção.

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 minimamente harmonizado de 
regras setoriais específicas que criem um 
elevado nível comum de proteção do 
utilizador final. Esta harmonização das 
disposições jurídicas não deve impedir os 
fornecedores de comunicações eletrónicas 
públicas de oferecer aos utilizadores finais 
disposições contratuais que ultrapassem 
esse nível de proteção. De igual modo, os 
Estados-Membros poderão exigir níveis 
de proteção mais elevados.

Or. en

Alteração 58
Malcolm Harbour

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 não deve 
prejudicar as regras gerais de proteção do 
consumidor, tal como estabelecidas nos 
atos da União e na legislação nacional que 
as aplica, nomeadamente na Diretiva 
2011/83/UE do Parlamento Europeu e do 
Conselho24a.
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__________________
24a 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).

Or. en

Alteração 59
Regina Bastos

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 nos atos da União e na 
legislação nacional que as aplica.

Or. pt

Justificação

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

Alteração 60
Regina Bastos

Proposta de regulamento
Considerando 42
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Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. pt

Justificação

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

Alteração 61
Malcolm Harbour

Proposta de regulamento
Considerando 42

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en
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Alteração 62
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

Proposta de regulamento
Considerando 42

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 63
Malcolm Harbour

Proposta de regulamento
Considerando 43

Texto da Comissão Alteração

(43) A conclusão do mercado único das 
comunicações eletrónicas também exige a 
remoção de obstáculos para que os 
utilizadores finais tenham acesso a 
serviços de comunicações eletrónicas em 
toda a União. Portanto, as autoridades 
públicas não devem levantar ou manter 
obstáculos à aquisição transfronteiras de 
tais serviços. Os fornecedores de 
comunicações eletrónicas públicas não 
devem negar ou limitar o acesso ou 
discriminar os utilizadores finais com 
base na sua nacionalidade ou 

Suprimido
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Estado-Membro de residência. Contudo, a 
diferenciação deve ser possível com base 
em diferenças objetivamente justificáveis 
em custos, riscos e condições de mercado, 
tais como variações na procura e a 
fixação de preços por concorrentes.

Or. en

Alteração 64
Josef Weidenholzer

Proposta de regulamento
Considerando 43

Texto da Comissão Alteração

(43) A conclusão do mercado único das 
comunicações eletrónicas também exige a 
remoção de obstáculos para que os 
utilizadores finais tenham acesso a serviços 
de comunicações eletrónicas em toda a 
União. Portanto, as autoridades públicas 
não devem levantar ou manter obstáculos à 
aquisição transfronteiras de tais serviços. 
Os fornecedores de comunicações 
eletrónicas públicas não devem negar ou 
limitar o acesso ou discriminar os 
utilizadores finais com base na sua 
nacionalidade ou Estado-Membro de 
residência. Contudo, a diferenciação deve 
ser possível com base em diferenças 
objetivamente justificáveis em custos, 
riscos e condições de mercado, tais como 
variações na procura e a fixação de 
preços por concorrentes.

(43) A conclusão do mercado único das 
comunicações eletrónicas também exige a 
remoção de obstáculos para que os 
utilizadores finais tenham acesso a serviços 
de comunicações eletrónicas em toda a 
União. Portanto, as autoridades públicas 
não devem levantar ou manter obstáculos à 
aquisição transfronteiras de tais serviços. 
Os fornecedores de comunicações 
eletrónicas públicas não devem negar ou 
limitar o acesso ou discriminar os 
utilizadores finais com base na sua 
nacionalidade ou Estado-Membro de 
residência.

Or. de

Alteração 65
Malcolm Harbour

Proposta de regulamento
Considerando 44
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Texto da Comissão Alteração

(44) Continuam a prevalecer diferenças 
muito significativas nos preços, tanto para 
comunicações fixas como móveis, entre 
comunicações de voz e SMS nacionais e 
as que terminam em outro 
Estado-Membro. Embora existam 
diferenças substanciais entre países, 
operadores e pacotes tarifários, bem como 
entre serviços fixos e móveis, tal continua 
a afetar os grupos de consumidores mais 
vulneráveis e a impor obstáculos à 
comunicação sem descontinuidades na 
União. Tal ocorre apesar de uma redução 
muito significativa, bem como da 
convergência em termos absolutos, das 
taxas de terminação nos diferentes 
Estados-Membros e dos preços reduzidos 
nos mercados de trânsito. Além disso, a 
transição para um ambiente de 
comunicações eletrónicas «totalmente 
baseado no IP» deverá, no devido 
momento, suscitar reduções adicionais 
dos preços. Quaisquer diferenças 
significativas nas tarifas retalhistas entre 
comunicações nacionais fixas 
interurbanas, que são comunicações 
distintas das existentes numa zona urbana 
identificada por código de área geográfica 
no plano nacional de numeração, e 
comunicações fixas que terminam em 
outro Estado-Membro devem, portanto ser 
justificadas com referência a critérios 
objetivos. As tarifas retalhistas para 
comunicações móveis internacionais não 
devem exceder a eurotarifa-voz e a 
eurotarifa-SMS para chamadas e SMS em 
roaming regulamentadas, respetivamente, 
previstas no Regulamento (UE) 
n.º 531/2012, salvo se justificadas através 
da referência a critérios objetivos. Tais 
critérios podem incluir custos adicionais e 
uma margem correspondente razoável. 
Outros fatores objetivos podem ser as 
diferenças relacionadas com a 
elasticidade conexa dos preços e a 

Suprimido



PE524.526v01-00 20/265 AM\1010616PT.doc

PT

facilidade de acesso de todos os 
utilizadores finais a tarifas alternativas 
provenientes de fornecedores de 
comunicações eletrónicas públicas que 
ofereçam comunicações transfronteiras 
na União com um custo suplementar 
reduzido ou nulo ou a serviços da 
sociedade da informação com 
funcionalidades comparáveis, desde que 
os utilizadores finais sejam ativamente 
informados de tais alternativas pelos seus 
fornecedores.

Or. en

Alteração 66
Christian Engström

Proposta de regulamento
Considerando 46

Texto da Comissão Alteração

(46) A liberdade dos utilizadores finais 
para acederem e distribuírem informações 
e conteúdos lícitos, executarem aplicações 
e utilizarem serviços à sua escolha é sujeita 
ao respeito do direito da União e do direito 
nacional compatível. O presente 
regulamento define os limites para 
quaisquer restrições a esta liberdade 
impostas pelos fornecedores de 
comunicações eletrónicas públicas, mas 
não afeta outra legislação da União, 
nomeadamente as regras aplicáveis aos 
direitos de autor e a Diretiva 2000/31/CE.

(46) A liberdade dos utilizadores finais 
para acederem e distribuírem informações 
e conteúdos lícitos, executarem aplicações 
e utilizarem serviços à sua escolha é sujeita 
ao respeito do direito da União e do direito 
nacional compatível. O presente 
regulamento não afeta outra legislação da 
União, nomeadamente as regras aplicáveis 
aos direitos de autor e a Diretiva 
2000/31/CE.

Or. en

Alteração 67
Josef Weidenholzer
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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 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 restrição dos efeitos do 
congestionamento das redes desde que o 
congestionamento das redes ocorra 
apenas temporariamente e em 
circunstâncias excecionais. A definição de 
gestão de tráfego não inclui a influência 
legítima sobre o fluxo de dados.

Or. de

Alteração 68
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

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 

(47) Numa Internet aberta, os fornecedores 
de comunicações eletrónicas públicas não 
devem bloquear, abrandar, degradar ou 
discriminar conteúdos, aplicações ou 
serviços específicos, bem como categorias 
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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.

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 em casos pontuais e 
comprovados de forte congestionamento 
das redes, desde que os tipos de tráfego 
equivalentes sejam tratados 
equitativamente.

Or. en

Alteração 69
Christian Engström

Proposta de regulamento
Considerando 49

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido
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especializados com uma qualidade de 
serviço melhorada com fornecedores de 
comunicações eletrónicas públicas ou 
fornecedores de serviços, conteúdos ou 
aplicações.

Or. en

Alteração 70
Christian Engström

Proposta de regulamento
Considerando 50

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 

(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. Prevê-se que 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 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.
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qualidade geral dos serviços de acesso à 
Internet.

Or. en

Alteração 71
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

Proposta de regulamento
Considerando 50

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.
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Or. en

Alteração 72
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposta de regulamento
Considerando 50

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 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 a qualidade dos serviços de 
acesso à Internet.

Or. en
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Alteração 73
Christian Engström

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

(51) As autoridades reguladoras nacionais 
desempenham um papel fundamental ao 
assegurar que os utilizadores finais 
conseguem exercer esta liberdade de 
beneficiar do acesso aberto à Internet de 
forma eficaz. Para este efeito, as 
autoridades reguladoras nacionais devem 
ter obrigações de monitorização e 
comunicação de informações e devem 
garantir a conformidade dos fornecedores 
de comunicações eletrónicas públicas, bem 
como a disponibilidade de serviços de 
acesso à Internet não discriminatórios de 
alta qualidade. 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 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.

Or. en
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Alteração 74
Malcolm Harbour

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

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

Or. en

Alteração 75
Christian Engström

Proposta de regulamento
Considerando 52

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.

Or. en
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Alteração 76
Malcolm Harbour

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 
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.

Suprimido

Or. en

Alteração 77
Jürgen Creutzmann, Morten Løkkegaard

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 

(56) Os contratos são um meio importante 
para fornecer aos utilizadores finais um 
nível elevado de transparência de 
informação e de segurança jurídica. Os 
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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.

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 estimado
e de outros parâmetros de qualidade do 
serviço nas instalações principais do 
utilizador final.

Or. en

Justificação

Tecnicamente, não é exequível assegurar o débito real a cada um dos utilizadores. Podem 
verificar-se diferenças substanciais numa cidade e mesmo na mesma rua, pelo que os 
fornecedores devem apenas ser obrigados a indicar estimativas.

Alteração 78
Christian Engström

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 

(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 
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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.

contrato antes de o utilizador final estar 
vinculado pelo contrato. A informação 
deve ser obrigatória e não deve ser alterada 
exceto por um acordo expresso
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.

Or. en

Alteração 79
Regina Bastos

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, 
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.
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Or. pt

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 80
Malcolm Harbour

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, 
os utilizadores finais devem, no caso das 
tarifas faturadas por tempo de utilização 
ou por unidade utilizada, poder definir 
limites financeiros máximos 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. 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.

Or. en

Alteração 81
Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Considerando 58

Texto da Comissão Alteração

(58) A fim de evitar surpresas nas faturas, (58) A fim de evitar surpresas nas faturas, 
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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.

em todos os contratos de pós-pagamento 
ou pré-pagamento com carregamento 
automático celebrados após a 
transposição das alterações à Diretiva
2002/22/CE, 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.

Or. en

Justificação

Os encargos da introdução deste recurso para todos os contratos existentes afiguram-se 
significativos, pelo que este requisito só deve ser aplicável aos contratos celebrados após a 
transposição. Além disso, devem ficar excluídos os serviços pré-pagos sem carregamento 
automático, pois, neste caso, não é possível haver surpresas nas faturas.

Alteração 82
Malcolm Harbour

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

Suprimido
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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 
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.

Or. en

Alteração 83
Jürgen Creutzmann

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 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.

(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 12 meses 
após a sua celebração. Em tais casos, pode 
ser solicitado aos utilizadores finais que 
indemnizem os fornecedores pelo valor 
residual do equipamento 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.

Or. en
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Justificação

O período de seis meses parece ser demasiado curto para garantir a segurança do 
planeamento e do investimento aos fornecedores de comunicações eletrónicas.

Alteração 84
Josef Weidenholzer

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 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.

(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 adequadamente os 
fornecedores pelo valor residual do 
equipamento 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.

Or. de

Alteração 85
Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Considerando 61
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Texto da Comissão Alteração

(61) Os pacotes que abrangem 
comunicações eletrónicas e outros 
serviços, tais como a difusão linear de 
conteúdos, tornaram-se cada vez mais 
generalizados e são um elemento de 
concorrência importante. Nos casos em 
que as regras contratuais divergentes no 
que se refere à rescisão e mudança de 
operador sejam aplicáveis aos diferentes 
serviços que constituem tais pacotes, os 
utilizadores finais são efetivamente 
impedidos de mudar de operador e 
beneficiar de ofertas competitivas para 
todo o pacote ou partes do mesmo. As 
disposições do presente regulamento 
relativas à rescisão de contratos e 
mudança de operador devem, portanto, 
ser aplicáveis a todos os elementos de tal 
pacote.

Suprimido

Or. en

Alteração 86
Malcolm Harbour

Proposta de regulamento
Considerando 61

Texto da Comissão Alteração

(61) Os pacotes que abrangem 
comunicações eletrónicas e outros serviços, 
tais como a difusão linear de conteúdos, 
tornaram-se cada vez mais generalizados e 
são um elemento de concorrência 
importante. Nos casos em que as regras 
contratuais divergentes no que se refere à 
rescisão e mudança de operador sejam 
aplicáveis aos diferentes serviços que 
constituem tais pacotes, os utilizadores 
finais são efetivamente impedidos de 
mudar de operador e beneficiar de ofertas 
competitivas para todo o pacote ou partes 

(61) Os pacotes que abrangem 
comunicações eletrónicas e outros serviços, 
tais como a difusão linear de conteúdos, 
tornaram-se cada vez mais generalizados e 
são um elemento de concorrência 
importante. Nos casos em que as regras 
contratuais divergentes no que se refere à 
rescisão e mudança de operador sejam 
aplicáveis aos diferentes serviços que 
constituem tais pacotes, os utilizadores 
finais são efetivamente impedidos de 
mudar de operador e beneficiar de ofertas 
competitivas para todo o pacote ou partes 
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do mesmo. As disposições do presente 
regulamento relativas à rescisão de 
contratos e mudança de operador devem, 
portanto, ser aplicáveis a todos os
elementos de tal pacote.

do mesmo. As disposições do presente 
regulamento relativas à rescisão de 
contratos e mudança de operador devem, 
portanto, ser conjuntamente aplicáveis 
pelo menos aos elementos de um pacote 
que inclua a ligação a uma rede de 
comunicações eletrónicas e serviços de 
comunicações eletrónicas e, 
paralelamente, ser aplicáveis 
independentemente de quaisquer regras 
relativas à rescisão de contratos e 
mudança de operador aplicáveis aos 
serviços de difusão linear de conteúdos.

Or. en

Alteração 87
Regina Bastos

Proposta de regulamento
Considerando 62

Texto da Comissão Alteração

(62) A fim de aproveitar plenamente o 
ambiente concorrencial, os utilizadores 
finais devem conseguir fazer escolhas 
informadas e mudar de fornecedor sempre 
que tal seja do seu interesse. Por 
conseguinte, os utilizadores finais devem 
poder mudar de operador sem serem 
prejudicados por obstáculos jurídicos, 
técnicos ou processuais, incluindo 
condições contratuais e encargos. A 
portabilidade dos números é um fator 
fundamental para facilitar a escolha do 
consumidor e uma concorrência eficaz. A 
transferência deve ser efetuada com a 
máxima brevidade para que o número seja 
efetivamente ativado no prazo de um dia 
útil após a celebração de um acordo de 
transferência de um número. A liquidação 
das faturas pendentes não deve ser uma 
condição para a execução de um pedido de 
transferência.

(62) A fim de aproveitar plenamente o 
ambiente concorrencial, os utilizadores 
finais devem conseguir fazer escolhas 
informadas e mudar de fornecedor sempre 
que tal seja do seu interesse. Por 
conseguinte, os utilizadores finais devem 
poder mudar de operador sem serem 
prejudicados por obstáculos jurídicos, 
técnicos ou processuais, incluindo 
condições contratuais e encargos. A 
portabilidade dos números é um fator 
fundamental para facilitar a escolha do 
consumidor e uma concorrência eficaz. A 
transferência deve ser efetuada com a 
máxima brevidade para que o número seja 
efetivamente ativado no prazo de um dia 
útil. A liquidação das faturas pendentes não 
deve ser uma condição para a execução de 
um pedido de transferência.
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Or. pt

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 88
Malcolm Harbour

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. As 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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Or. en

Alteração 89
Malcolm Harbour

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

Or. en

Alteração 90
Christian Engström

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.

(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. O consumidor pode também 
solicitar a transferência do saldo não 
utilizado para o novo fornecedor de 



PE524.526v01-00 40/265 AM\1010616PT.doc

PT

comunicações eletrónicas.

Or. en

Alteração 91
Josef Weidenholzer

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.

(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 e deve ser reconhecido o direito 
de consulta e eliminação dos dados 
recolhidos.

Or. de

Alteração 92
Malcolm Harbour

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 

Suprimido
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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.

Or. en

Alteração 93
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

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

Or. en

Alteração 94
Christian Engström

Proposta de regulamento
Considerando 71
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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 
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.

(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 
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.

Or. en

Alteração 95
Christian Engström

Proposta de regulamento
Considerando 76
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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) 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 todas as chamadas.

Or. en

Alteração 96
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

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. Antes 
dessa abolição final das sobretaxas 
retalhistas, as tarifas por grosso devem ser 
ainda mais reduzidas e as tarifas de 
terminação móvel devem ser 
harmonizadas em toda a UE, de modo a 
assegurar condições de concorrência 
verdadeiramente equitativas aos 
operadores de telecomunicações.

Or. en

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. 
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.
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Alteração 97
Christian Engström

Proposta de regulamento
Considerando 80-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(80-A) Nos casos em que o utilizador final 
consinta o processamento de dados, esse 
consentimento deve ser esclarecido, 
específico e inequívoco. Este 
consentimento não deve constituir uma 
condição prévia para o utilizador usufruir 
de serviços de telecomunicações.

Or. en

Alteração 98
Catherine Stihler, Marc Tarabella

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 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.

Or. en

Alteração 99
Jean-Pierre Audy
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Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) As autoridades públicas nacionais, 
europeias e regionais devem concertar-se 
entre si para assegurar aos cidadãos o 
acesso a serviços de comunicações 
eletrónicas seguros, fiáveis e a preços 
concorrenciais independentemente do
local em que estes se encontrem 
estabelecidos no interior do território da 
União;

Or. fr

Alteração 100
Catherine Stihler

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

Texto da Comissão Alteração

b-A) Esteja prevista a eliminação 
progressiva de sobretaxas injustificadas 
nas comunicações de itinerância. 

Or. en

Alteração 101
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 2 – parte 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 

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 
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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:

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:

Or. fr

Alteração 102
Jean-Pierre Audy

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 possam responder à 
evolução da procura dos utilizadores finais
independentemente do local em que estes 
se encontrem no interior do território da 
União;

Or. fr

Alteração 103
Josef Weidenholzer

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

Texto da Comissão Alteração

(d-A) Preservar a esfera privada dos 
utilizadores finais e garantir a 
neutralidade das redes orientada para os 
utilizadores;

Or. de
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Alteração 104
Regina Bastos

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

Or. pt

Justificação

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

Alteração 105
Jürgen Creutzmann

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

Or. en
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Alteração 106
Christian Engström

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

Texto da Comissão Alteração

3-A. As disposições do presente 
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.

Or. en

Alteração 107
Franz Obermayr

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2 – ponto 6

Texto da Comissão Alteração

6) «Estabelecimento principal», o local de 
estabelecimento, no Estado-Membro, em 
que são tomadas as principais decisões no 
que se refere aos investimentos e à gestão 
da oferta de serviços ou redes de 
comunicações eletrónicas na União;

6) «Estabelecimento principal», o local de 
estabelecimento, no Estado-Membro, em 
que é realizada a atividade administrativa 
efetiva. Esta abrange a gerência 
substancial e central, bem como o 
controlo da exploração, dos recursos 
humanos, da contabilidade e dos ativos da 
empresa.

Or. de

Justificação

A definição carece de critérios objetivos e atribuídos claramente. O enfoque na «sede 
administrativa efetiva» permite uma definição precisa que só dificilmente é alterável pela 
empresa, o que reduz as possibilidades de abuso no procedimento de homologação da UE.

Alteração 108
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab
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Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2 – ponto 8

Texto da Comissão Alteração

(8) «Espetro radioelétrico harmonizado 
para comunicações em banda larga sem 
fios», o espetro radioelétrico para o qual as 
condições de disponibilidade e utilização 
eficiente estão harmonizadas a nível da 
União, nomeadamente nos termos da 
Decisão 676/2002/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho,27 e que é utilizado 
em serviços de comunicações eletrónicas 
distintos da radiodifusão;

(8) «Espetro radioelétrico harmonizado 
para comunicações em banda larga sem 
fios», o espetro radioelétrico para o qual as 
condições de disponibilidade e utilização 
eficiente estão harmonizadas a nível da 
União de acordo com as provisões e 
procedimentos previstos na 
Diretiva 2002/21/CE e nos termos da 
Decisão 676/2002/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho,27 e que é utilizado 
em serviços de comunicações eletrónicas 
distintos da radiodifusão;

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

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

Or. en

Alteração 109
Catherine Stihler

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 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 

Suprimido
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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;

Or. en

Alteração 110
Catherine Stihler

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

Texto da Comissão Alteração

(12-A) «gestão razoável da rede», uma 
gestão da rede conforme com os 
princípios gerais da relevância, 
proporcionalidade, eficiência, não 
discriminação e transparência;

Or. en

Alteração 111
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 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 aberto à Internet», 
um serviço de comunicações eletrónicas 
acessíveis ao público que oferece 
conectividade com a Internet com um nível 
de qualidade consentâneo com os 
progressos tecnológicos e que, por isso, 
permite a conectividade entre todos os 
pontos terminais ligados à Internet, 
independentemente da tecnologia de rede 
utilizada e sem quaisquer restrições 
legislativas aos conteúdos transmitidos. 
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Permite que os utilizadores finais 
executem qualquer aplicação utilizando a 
função de comunicação eletrónica da 
Internet. O serviço de acesso livre à 
Internet baseia-se no princípio dos 
melhores esforços, sendo as únicas 
exceções permitidas as medidas técnicas 
proporcionadas de gestão de tráfego ou a 
execução de decisões judiciais;

Or. en

Alteração 112
Evelyne Gebhardt, Petra Kammerevert

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 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 aberto de acesso à Internet», 
um serviço de comunicações eletrónicas 
acessíveis ao público que oferece 
conectividade com a Internet e, portanto, 
conectividade entre praticamente todos os 
pontos terminais ligados à Internet, 
independentemente da tecnologia de rede 
utilizada; os Estados-Membros devem 
impor requisitos mínimos razoáveis, que 
reflitam os avanços tecnológicos, 
relativamente à qualidade dos serviços de 
acesso aberto à Internet; um serviço de 
acesso aberto à Internet deve possibilitar 
aos utilizadores finais toda e qualquer 
aplicação baseada na Internet, de acordo 
com o princípio do melhor esforço; como 
única exceção ao acima disposto, pode ser 
admitida uma gestão do tráfego 
proporcionada e justificada, desde que 
estejam claramente definidas as suas 
condições de aplicação.

Or. de
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Justificação

A definição de serviço de acesso à Internet deve estar de acordo com a definição elaborada 
pelo ORECE (Diretrizes em matéria de qualidade de serviço no âmbito da neutralidade das 
redes; BoR (12) 131.

Alteração 113
Catherine Stihler

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 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, portanto, 
conectividade entre praticamente todos os 
pontos terminais ligados à Internet; permite 
aos utilizadores finais enviarem e 
receberem dados provenientes de toda a 
Internet. 

Or. en

Alteração 114
Toine Manders

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 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, portanto, 
conectividade entre praticamente todos os 
pontos terminais ligados à Internet, 
independentemente da tecnologia de rede 
utilizada; permite aos utilizadores finais 
enviarem e receberem dados provenientes 
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de toda a Internet.

Or. en

Alteração 115
Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 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, portanto, 
conectividade entre praticamente todos os 
pontos terminais ligados à Internet, 
independentemente da tecnologia de rede 
ou dos dispositivos utilizados;

Or. en

Justificação

Clarificação adicional relativa aos diferentes dispositivos. Não foram propositadamente 
adicionadas referências às aplicações utilizadas, a eventuais restrições e à gestão do tráfego, 
de modo a não sobrecarregar a definição e a evitar repetições noutras partes da proposta.

Alteração 116
Christian Engström

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 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 

Suprimido
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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;

Or. en

Alteração 117
Catherine Stihler

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 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) «Serviços especializados, serviços de 
comunicações eletrónicas prestados e 
operados em redes fechadas de 
comunicações eletrónicas que utilizam o 
Protocolo Internet, mas não fazem parte 
da Internet. A expressão «redes fechadas 
de comunicações eletrónicas» refere-se às 
redes que se baseiam num controlo 
rigoroso das admissões. 

Or. en

Alteração 118
Josef Weidenholzer

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2 – ponto 15
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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 ou qualquer 
outro serviço que trabalha, sob controlo de 
acesso, numa rede de comunicação 
fechada com o protocolo Internet e que 
não serve de substituto do serviço de 
acesso à Internet. A sua funcionalidade 
também se distingue de serviços 
oferecidos pela Internet pública.

Or. de

Alteração 119
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 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 ou qualquer 
outro serviço prestado e operado numa 
rede fechada de comunicações eletrónicas 
que utiliza o Protocolo Internet, se baseia 
num controlo rigoroso das admissões e 
não é comercializado ou amplamente 
utilizado como substituto de serviços de 
acesso à Internet;

Or. en
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Alteração 120
Toine Manders

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 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 ou qualquer 
outro serviço que oferece, além de uma
capacidade logicamente distinta e com 
base num controlo rigoroso das 
admissões, o acesso a conteúdos, 
aplicações ou serviços específicos, ou a 
uma combinação dos mesmos, 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;

Or. en

Alteração 121
Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 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 ou qualquer 
outro serviço que utiliza o Protocolo 
Internet e oferece a um determinado 
número de partes o acesso otimizado a 
conteúdos, aplicações ou serviços 
específicos, ou a uma combinação dos 
mesmos, e cujas características técnicas 
são controladas através da gestão do 
tráfego, de modo a garantir 
características de serviço adequadas, e 
que não é comercializado ou amplamente 
utilizado como substituto de serviços de 
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acesso à Internet;

Or. en

Justificação

O controlo de extremo a extremo dos serviços especializados pode nem sempre ser 
tecnicamente possível ou, em certos casos, nem sequer ser pretendido, por exemplo, quando 
só é possível otimizar uma parte do caminho de transmissão. De igual modo, não é certa a 
viabilidade de um controlo completo de extremo a extremo nas ligações de dados móveis. 
Além disso, ficou explicitamente mencionado que o acesso otimizado passa, naturalmente, 
pela gestão do tráfego.

Alteração 122
Catherine Stihler, Marc Tarabella

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 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.

Or. en

Alteração 123
Josef Weidenholzer

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

(3) Em derrogação do disposto no artigo 
12.º da Diretiva 2002/20/CE, os 

(3) Em derrogação do disposto no artigo 
12.º da Diretiva 2002/20/CE, os 
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fornecedores europeus de comunicações 
eletrónicas podem estar sujeitos a encargos 
administrativos aplicáveis no 
Estado-Membro de acolhimento apenas se 
o volume de negócios anual dos serviços 
de comunicações eletrónicas nesse 
Estado-Membro for superior a 0,5 % do 
volume de negócios total das 
comunicações eletrónicas nacionais. No 
estabelecimento destes encargos, deve ter-
se em conta apenas o volume de negócios 
dos serviços de comunicações eletrónicas 
no Estado-Membro em questão.

fornecedores europeus de comunicações 
eletrónicas podem estar sujeitos a encargos 
administrativos aplicáveis no 
Estado-Membro de acolhimento apenas se 
o volume de negócios anual dos serviços 
de comunicações eletrónicas nesse 
Estado-Membro for superior a 0,1 % do 
volume de negócios total das 
comunicações eletrónicas nacionais. No 
estabelecimento destes encargos, deve ter-
se em conta apenas o volume de negócios 
dos serviços de comunicações eletrónicas 
no Estado-Membro em questão.

Or. de

Alteração 124
Josef Weidenholzer

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

(4) Em derrogação do artigo 13.º, n.º 1, 
alínea b) da Diretiva 2002/22/CE, um 
fornecedor europeu de comunicações 
eletrónicas pode estar sujeito às 
contribuições impostas para repartição do 
custo líquido das obrigações de serviço 
universal no Estado-Membro de 
acolhimento apenas se apresentar um 
volume de negócios anual dos serviços de 
comunicações eletrónicas nesse 
Estado-Membro acima de 3 % do volume 
de negócios total de comunicações 
eletrónicas nacionais. No estabelecimento 
de qualquer destas contribuições, deve ter-
se em conta apenas o volume de negócios 
no Estado-Membro em questão.

(4) Em derrogação do artigo 13.º, n.º 1, 
alínea b) da Diretiva 2002/22/CE, um 
fornecedor europeu de comunicações 
eletrónicas pode estar sujeito às 
contribuições impostas para repartição do 
custo líquido das obrigações de serviço 
universal no Estado-Membro de 
acolhimento apenas se apresentar um 
volume de negócios anual dos serviços de 
comunicações eletrónicas nesse 
Estado-Membro acima de 1 % do volume 
de negócios total de comunicações 
eletrónicas nacionais. No estabelecimento 
de qualquer destas contribuições, deve ter-
se em conta apenas o volume de negócios 
no Estado-Membro em questão.

Or. de
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Alteração 125
Franz Obermayr

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

(5) Os fornecedores europeus de 
comunicações eletrónicas têm direito a
igualdade de tratamento pelas autoridades 
reguladoras nacionais dos diferentes 
Estados-Membros em situações 
objetivamente equivalentes.

Suprimido

Or. de

Justificação

Esta formulação ignora a disparidade dos níveis de proteção das diversas legislações 
nacionais. A autoridade reguladora competente deve aplicar o direito nacional e não as 
normas mais fracas no seio da UE, o que se tornaria possível com a formulação utilizada. A 
Comissão da UE e o Estado-Membro com o nível de proteção ou a interpretação jurídica 
inferior seriam, assim, na prática, a única referência.

Alteração 126
Josef Weidenholzer

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) O nome, o estatuto e forma jurídicos do 
fornecedor, o número de registo, o local 
onde está inscrito numa conservatória de 
registo comercial ou num outro registo 
público, o endereço geográfico do 
estabelecimento principal, uma pessoa de 
contacto, uma breve descrição dos serviços 
ou redes oferecidos ou que se tenciona 
oferecer, incluindo a identificação do 
Estado-Membro de origem;

a) O nome, o estatuto e forma jurídicos do 
fornecedor, o número de registo, o local 
onde está inscrito numa conservatória de 
registo comercial ou num outro registo 
público, o endereço geográfico do 
estabelecimento principal, uma pessoa de 
contacto, uma breve descrição dos serviços 
ou redes oferecidos ou que se tenciona 
oferecer, os respetivos mecanismos de 
segurança, incluindo a identificação do 
Estado-Membro de origem;

Or. de
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Alteração 127
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. A presente secção é aplicável ao espetro 
radioelétrico harmonizado para 
comunicações em banda larga sem fios nos 
termos da Diretiva 2009/140/CE e da 
Decisão n.º 676/2002/CE, tendo em devida 
conta o disposto nos artigos 8.º-A e 9.º da 
Diretiva 2002/21/CE.

Or. en

Alteração 128
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Alteração 129
Josef Weidenholzer

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

(2) As autoridades nacionais competentes 
devem aplicar o sistema de autorização 
menos oneroso possível para permitir a 
utilização do espetro radioelétrico, com 
base em critérios objetivos, transparentes, 
não discriminatórios e proporcionados, de 
forma a maximizar a flexibilidade e 
eficiência na utilização do espetro 
radioelétrico e a promover condições 
equivalentes na União para investimentos e 
operações multiterritoriais integrados por 
fornecedores europeus de comunicações 
eletrónicas.

(2) As autoridades nacionais competentes 
devem aplicar um sistema de autorização 
para permitir a utilização do espetro 
radioelétrico, com base em critérios 
objetivos, transparentes, não 
discriminatórios e proporcionados, de 
forma a maximizar a flexibilidade e 
eficiência na utilização do espetro 
radioelétrico e a promover condições 
equivalentes na União para investimentos e 
operações multiterritoriais integrados por 
fornecedores europeus de comunicações 
eletrónicas.

Or. de

Alteração 130
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

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

Texto da Comissão Alteração

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

e) Assegurar uma utilização eficiente do 
espetro radioelétrico para responder à 
crescente procura de redes de banda larga 
sem fios de elevado débito, tendo em conta 
o interesse público e o valor social, 
cultural e económico do espetro como um 
todo;

Or. en
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Alteração 131
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

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

Texto da Comissão Alteração

e-A) Assegurar que as eventuais 
alterações na política seguida em relação 
à utilização eficiente do espetro tenham 
em conta o seu impacto no interesse 
público em termos de interferência e 
custos.

Or. en

Alteração 132
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 133
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 2-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(2-A) O n.º 2 não é aplicável às 
disposições do artigo 9.º, n.os 3 e 4, da 
Diretiva 2002/21/CE.

Or. en

Alteração 134
Josef Weidenholzer

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.

Or. de

Alteração 135
Evelyne Gebhardt, Petra Kammerevert

Proposta de regulamento
Artigo 19

Texto da Comissão Alteração

Artigo 19.º 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 
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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 
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 
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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
f) 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 
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.

Or. de

Alteração 136
Bernadette Vergnaud

Proposta de regulamento
Artigo 19

Texto da Comissão Alteração

Artigo 19.º 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 
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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 
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 



AM\1010616PT.doc 67/265 PE524.526v01-00

PT

implementação e dos custos de 
implantação para os clientes; e
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 
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. 

Or. fr

Alteração 137
Josef Weidenholzer

Proposta de regulamento
Artigo 19

Texto da Comissão Alteração

Artigo 19.º 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.
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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 
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;
f) Garantir o respeito das normas 
relativas à proteção da vida privada, de 
dados pessoais, segurança e integridade 
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das redes e transparência em 
conformidade com o direito da União.
(5) A Comissão fica habilitada a adotar 
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.

Or. de

Justificação

Deve garantir-se que os operadores tratem de igual forma todos os serviços. Não deve ser 
concedida prioridade a determinados serviços especializados com base em motivos 
económicos.

Alteração 138
Catherine Stihler

Proposta de regulamento
Artigo 19

Texto da Comissão Alteração

Artigo 19 Suprimido
Artigo 19.º – 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 
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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 
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
e) Garantir o respeito das normas 
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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 
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. 

Or. en

Alteração 139
Evelyne Gebhardt, Petra Kammerevert

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

(1) A liberdade de que os utilizadores 
finais dispõem para utilizar redes públicas 
de comunicações eletrónicas ou serviços de 
comunicações eletrónicas acessíveis ao 
público oferecidos por uma empresa 
estabelecida noutro Estado-Membro não 
deve ser restringida pelas autoridades 
públicas.

(1) O direito de que os utilizadores finais 
dispõem a utilizar redes públicas de 
comunicações eletrónicas ou serviços de 
comunicações eletrónicas acessíveis ao 
público oferecidos por uma empresa 
estabelecida noutro Estado-Membro não 
deve ser restringido pelas autoridades 
públicas.

Or. de

Alteração 140
Toine Manders

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A liberdade de que os utilizadores finais 
dispõem para utilizar redes públicas de 
comunicações eletrónicas ou serviços de 

1. Os utilizadores finais não devem ser 
restringidos pelas autoridades públicas na 
sua utilização de redes públicas de 
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comunicações eletrónicas acessíveis ao 
público oferecidos por uma empresa 
estabelecida noutro Estado-Membro não 
deve ser restringida pelas autoridades 
públicas.

comunicações eletrónicas ou serviços de 
comunicações eletrónicas acessíveis ao 
público oferecidos por uma empresa e/ou 
autoridades públicas estabelecidas noutro 
Estado-Membro.

Or. en

Alteração 141
Catherine Stihler

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A liberdade de que os utilizadores finais 
dispõem para utilizar redes públicas de 
comunicações eletrónicas ou serviços de 
comunicações eletrónicas acessíveis ao 
público oferecidos por uma empresa 
estabelecida noutro Estado-Membro não 
deve ser restringida pelas autoridades 
públicas.

1. Os utilizadores finais não devem ser 
restringidos pelas autoridades públicas na 
sua utilização de redes públicas de 
comunicações eletrónicas ou serviços de 
comunicações eletrónicas acessíveis ao 
público oferecidos por uma empresa noutro 
Estado-Membro. .

Or. en

Alteração 142
Catherine Stihler, Marc Tarabella

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. 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 
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tais serviços, bem como o custo dos 
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.

Or. en

Alteração 143
Christian Engström

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os fornecedores de comunicações 
eletrónicas públicas não devem aplicar 
quaisquer requisitos ou condições de 
acesso ou utilização discriminatórios aos 
utilizadores finais com base na 
nacionalidade ou no local de residência do 
utilizador final, salvo se tais diferenças 
forem objetivamente justificadas.

2. Os fornecedores de comunicações 
eletrónicas públicas não devem aplicar 
quaisquer requisitos ou condições de 
acesso ou utilização discriminatórios aos 
utilizadores finais com base na 
nacionalidade ou no local de residência do 
utilizador final.

Or. en

Alteração 144
Franz Obermayr
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Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

(2) Os fornecedores de comunicações 
eletrónicas públicas não devem aplicar 
quaisquer requisitos ou condições de 
acesso ou utilização discriminatórios aos 
utilizadores finais com base na 
nacionalidade ou no local de residência do 
utilizador final, salvo se tais diferenças 
forem objetivamente justificadas.

(2) Os fornecedores de comunicações 
eletrónicas públicas não devem aplicar 
quaisquer requisitos ou condições de 
acesso ou utilização discriminatórios aos 
utilizadores finais com base na 
nacionalidade ou no local de residência do 
utilizador final.

Or. de

Justificação

Trata-se de uma restrição desnecessária e imprecisa deste importante fundamento. Poderão 
ser permitidos motivos de discriminação admissíveis num outro ponto, em regulamentos de 
execução ou através das autoridades reguladoras nacionais em consulta com a ENISA. A 
formulação «objetivamente justificadas» é demasiado simples e vulnerável.

Alteração 145
Toine Manders

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os fornecedores de comunicações 
eletrónicas públicas não devem aplicar 
quaisquer requisitos ou condições de 
acesso ou utilização discriminatórios aos 
utilizadores finais com base na 
nacionalidade ou no local de residência do 
utilizador final, salvo se tais diferenças 
forem objetivamente justificadas.

2. Os fornecedores de comunicações 
eletrónicas públicas de um determinado 
Estado-Membro não devem aplicar 
quaisquer requisitos ou condições de 
acesso ou utilização discriminatórios, 
nomeadamente encargos e tarifas, aos 
utilizadores finais com base na 
nacionalidade ou no local de residência do 
utilizador final, salvo se puderem 
demonstrar que essas diferenças são 
diretamente justificadas por critérios 
objetivos.

Or. en
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Alteração 146
Catherine Stihler

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os fornecedores de comunicações 
eletrónicas públicas não devem aplicar 
quaisquer requisitos ou condições de 
acesso ou utilização discriminatórios aos 
utilizadores finais com base na 
nacionalidade ou no local de residência do 
utilizador final, salvo se tais diferenças 
forem objetivamente justificadas.

2. Os fornecedores de comunicações 
eletrónicas públicas não devem aplicar 
quaisquer requisitos ou condições de 
acesso ou utilização discriminatórios aos 
utilizadores finais com base na 
nacionalidade ou no local de residência do 
utilizador final, salvo se tais diferenças 
forem justificadas por e no estrito 
cumprimento das orientações definidas no 
n.º 3-A. 

Or. en

Alteração 147
Regina Bastos

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 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 
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Regulamento (CE) n.º 531/2012.

Or. pt

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.

Alteração 148
Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 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.

Or. en

Justificação

O mercado das chamadas internacionais encontra-se desregulamentado desde 2007, pois já 
então fora considerado concorrencial. Daí em diante, o mercado tornou-se ainda mais 
competitivo, com pacotes de minutos, taxas fixas e ORMV com ofertas alternativas 
complementadas por voz baseadas nos serviços dos IP, como o Skype, que chegam a permitir 
fazer chamadas grátis para o mundo inteiro. Por conseguinte, parece não haver grandes 
motivos para regulamentar este mercado.
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Alteração 149
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 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.

Or. en

Alteração 150
Franz Obermayr

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 3 – parte introdutória

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:

(3) Os fornecedores de comunicações 
eletrónicas públicas não devem aplicar, nas 
comunicações intra-União que terminem 
noutro Estado-Membro, tarifas que sejam 
mais elevadas:

Or. de
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Justificação

Ver a justificação do n.º 2.

Alteração 151
Catherine Stihler

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 3 – parte introdutória

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:

3. Os fornecedores de comunicações 
eletrónicas públicas não devem aplicar, nas 
comunicações intra-União que terminem 
noutro Estado-Membro, tarifas mais 
elevadas do que as tarifas aplicáveis às 
comunicações nacionais interurbanas, 
salvo se a diferença for justificada por e 
no estrito cumprimento das orientações 
definidas no n.º 3-A.

Or. en

Alteração 152
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 3 – parte introdutória

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:

3. A partir de 1 de julho de 2016, 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:

Or. en
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Alteração 153
Toine Manders

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 3 – parte introdutória

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:

3. Os fornecedores de comunicações 
eletrónicas públicas não devem aplicar, nas 
comunicações internacionais que 
terminem noutro Estado-Membro, tarifas 
mais elevadas do que as aplicáveis às 
comunicações em roaming de voz e SMS 
regulamentadas, estabelecidas no 
Regulamento (CE) n.º 531/2012, salvo se 
as tarifas forem objetivamente justificadas 
por e razoavelmente proporcionais aos 
custos adicionais agregados.

Or. en

Alteração 154
Toine Manders

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 155
Toine Manders

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 3 – alínea b)
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Texto da Comissão Alteração

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.

Suprimido

Or. en

Alteração 156
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

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.

b) no que respeita a comunicações móveis, 
do que os serviços de comunicações 
móveis a nível nacional.

Or. en

Alteração 157
Catherine Stihler

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Até (DATA APLICÁVEL), o ORECE 
deve, após consultas com as partes 
interessadas e em estreita colaboração 
com a Comissão, definir orientações 
gerais para estabelecer as condições em 
que os fornecedores de comunicações 
eletrónicas podem cobrar, além das 
respetivas tarifas nacionais, uma taxa 
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adicional pela prestação de um serviço 
internacional na UE. Essas orientações 
devem garantir que quaisquer taxas 
adicionais cobradas se baseiem 
estritamente em custos reais e verificáveis 
suportados pelos fornecedores na 
prestação do serviço transfronteiras, 
devendo igualmente ser transparentes e 
tornadas públicas.

Or. en

Alteração 158
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

Proposta de regulamento
Artigo 23 – título

Texto da Comissão Alteração

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

Acesso aberto à Internet, serviços 
especializados e gestão técnica do tráfego 
proporcionada

Or. en

Alteração 159
Christian Engström

Proposta de regulamento
Artigo 23 – título

Texto da Comissão Alteração

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

Liberdade de oferecer e direito de 
beneficiar de acesso aberto à Internet

Or. en



PE524.526v01-00 82/265 AM\1010616PT.doc

PT

Alteração 160
Christian Engström

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

Texto da Comissão Alteração

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.

Os utilizadores finais devem ter o direito e 
a liberdade de aceder e distribuir 
informações e conteúdos, executar 
aplicações, ligar hardware e utilizar 
serviços e software à sua escolha através 
do seu serviço de acesso à Internet. Assim, 
os prestadores de serviços de acesso à 
Internet não podem bloquear, 
discriminar, prejudicar ou degradar, 
nomeadamente através de suplementos 
tarifários ou de tratamento preferencial, a 
capacidade de qualquer pessoa para 
utilizar um serviço para aceder, utilizar, 
enviar, colocar, receber ou oferecer 
conteúdos, aplicações ou serviços à sua 
escolha, independentemente da origem ou 
do destino.
Os prestadores de serviços de acesso à 
Internet não podem basear os preços 
desses serviços nos conteúdos, aplicações 
e serviços oferecidos ou utilizados através 
dos mesmos.

Or. en

Alteração 161
Catherine Stihler

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

Texto da Comissão Alteração

Os utilizadores finais devem ter a 
liberdade de aceder e distribuir 
informações e conteúdos, executar 
aplicações e utilizar serviços à sua escolha

Os utilizadores finais devem ter o direito
de aceder, transferir e distribuir 
informações e conteúdos, executar 
aplicações e utilizar serviços e software à 
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através do seu serviço de acesso à 
Internet.

sua escolha. Os prestadores de serviços de 
acesso à Internet não podem bloquear, 
discriminar, prejudicar ou degradar, 
nomeadamente através de suplementos 
tarifários ou de tratamento preferencial, a 
capacidade de qualquer utilizador final 
para utilizar um serviço para aceder, 
utilizar, enviar, colocar, receber ou 
oferecer conteúdos, aplicações ou serviços 
à sua escolha, independentemente da 
origem ou do destino. No entanto, os 
prestadores de serviços de acesso à 
Internet podem propor acordos 
diferenciados em função dos volumes e 
débitos de dados, desde que não 
pratiquem qualquer discriminação em 
razão de conteúdos, aplicações ou dos 
serviços em si, ou de classes específicas 
dos mesmos. Os prestadores de serviços de 
acesso à Internet não podem basear os 
preços desses serviços nos conteúdos, 
aplicações e serviços oferecidos ou 
utilizados através dos mesmos.

Or. en

Alteração 162
Bernadette Vergnaud

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

Texto da Comissão Alteração

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.

Os utilizadores finais têm o direito de 
aceder e distribuir informações e 
conteúdos, executar aplicações, conectar 
equipamentos e utilizar serviços à sua 
escolha através do seu serviço de acesso à 
Internet. Por conseguinte, os fornecedores 
de acesso à Internet não podem bloquear, 
discriminar ou degradar, nomeadamente 
por efeito da aplicação de taxas 
exageradas ou tratamentos preferenciais, 
a possibilidade de alguém utilizar um 
serviço ou aceder, utilizar, enviar, 
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anunciar, receber ou oferecer qualquer 
conteúdo, aplicação ou serviço por que 
opte, seja qual for a origem ou destino.

Or. fr

Alteração 163
Evelyne Gebhardt, Petra Kammerevert

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

Texto da Comissão Alteração

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.

O acesso aberto à Internet deve ser 
plenamente garantido nos termos do 
artigo 2.º, n.º 14, a fim de permitir aos
utilizadores finais aceder e distribuir todas 
as informações e conteúdos à sua escolha, 
executar aplicações e utilizar serviços e 
equipamentos finais à sua escolha através 
do seu serviço aberto de acesso à Internet, 
independentemente da origem ou destino 
dessas informações, conteúdos, aplicações 
ou serviços. Os operadores de redes de 
acesso devem estar sujeitos a uma 
obrigação geral de cumprimento do 
princípio do melhor esforço.

Or. de

Alteração 164
Josef Weidenholzer

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

Texto da Comissão Alteração

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.

Os utilizadores finais devem ter o direito 
de, com hardware e software à sua 
escolha, aceder e distribuir informações e 
conteúdos, executar todas as aplicações e 
utilizar serviços à sua escolha através do 
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seu serviço de acesso à Internet.

Or. de

Alteração 165
Jürgen Creutzmann

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

Texto da Comissão Alteração

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.

Os utilizadores finais devem ter a liberdade 
de, utilizando os dispositivos à sua 
escolha, aceder e distribuir informações e 
conteúdos, executar aplicações e utilizar 
serviços à sua escolha, independentemente 
da sua origem ou destino, através do seu 
serviço de acesso à Internet.

Or. en

Justificação

Versão reformulada da alteração correspondente apresentada pelo relator.

Alteração 166
Malcolm Harbour

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

Texto da Comissão Alteração

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. O atrás disposto não 
prejudica os direitos dos 
Estados-Membros em matéria de 
concessão de direitos individuais de 
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utilização nos termos do artigo 5.º da 
Diretiva 2002/20/CE.

Or. en

Justificação

A presente alteração substitui a alteração 6 do projeto de parecer e implica a supressão da 
alteração 1.

Alteração 167
Jürgen Creutzmann

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

Texto da Comissão Alteração

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.

Suprimido

Or. en

Justificação

Não é clara a mais-valia desta disposição. Obviamente, os utilizadores são livres de celebrar 
contratos. Além disso, o estabelecimento ou não, nos ditos contratos, de volumes e débitos de 
dados ou, por exemplo, de características da qualidade do serviço, é uma questão que se 
prende unicamente com a oferta e a procura, dispensando qualquer regulamentação.

Alteração 168
Evelyne Gebhardt, Petra Kammerevert

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 1 – parágrafo 2
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Texto da Comissão Alteração

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

Os utilizadores finais devem ter a liberdade 
de celebrar acordos relativos ao volume de 
dados e ao débito com os fornecedores de 
serviços de acesso à Internet.

Or. de

Justificação

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

Alteração 169
Bernadette Vergnaud

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

Texto da Comissão Alteração

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 fornecedores de acesso à Internet 
podem, no entanto, propor acordos 
relativos ao volume de dados e ao débito, 
desde que tal não implique qualquer 
discriminação associada ao tipo ou à 
natureza do conteúdo, da aplicação ou do 
serviço.

Or. fr

Alteração 170
Josef Weidenholzer
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Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

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

Os utilizadores finais devem ter a liberdade 
de celebrar acordos relativos ao volume de 
dados e ao débito com os fornecedores de 
serviços de acesso à Internet 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, desde que tal não afete os 
conteúdos, os serviços, as aplicações e os 
tipos de conectividade.

Or. de

Alteração 171
Regina Bastos

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

Texto da Comissão Alteração

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

Os utilizadores finais devem ter a liberdade 
de celebrar acordos relativos ao volume de 
dados, ao débito e às características gerais 
dos serviços tal como a qualidade dos 
serviços 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.

Or. pt

Alteração 172
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab
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Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

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

Os utilizadores finais devem ter a liberdade 
de celebrar acordos relativos ao volume de 
dados e ao débito com os fornecedores de 
serviços de acesso à Internet, 
ressalvando-se que os prestadores de 
serviços de acesso à Internet apenas estão 
autorizados a publicitar o volume e o 
débito de dados mínimos garantidos que 
podem oferecer, e não o débito máximo.

Or. en

Alteração 173
Christian Engström

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 174
Evelyne Gebhardt, Petra Kammerevert

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

Texto da Comissão Alteração

Os utilizadores finais devem, igualmente, Os fornecedores de comunicações 
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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.

eletrónicas públicas ou fornecedores de 
conteúdos, aplicações e serviços podem 
oferecer aos utilizadores finais a prestação 
de serviços especializados com uma 
qualidade de serviço melhorada através de 
uma rede de comunicação eletrónica 
fechada, independente do protocolo 
Internet, para um círculo restrito de 
utilizadores. Os serviços especializados 
não podem coincidir com os conteúdos, 
aplicações ou serviços da Internet aberta 
nem ser oferecidos ou comercializados 
como substitutos dos mesmos. Todos os 
serviços baseados no IP ficam sujeitos ao 
princípio do melhor esforço.

Or. de

Alteração 175
Jürgen Creutzmann

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

Texto da Comissão Alteração

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

Os fornecedores de comunicações 
eletrónicas públicas e os fornecedores de 
conteúdos, aplicações e serviços devem ter 
a liberdade de oferecer aos utilizadores 
finais serviços especializados com uma 
qualidade de serviço melhorada, não 
devendo essa oferta afetar de forma 
recorrente ou contínua a qualidade geral 
dos serviços de acesso à Internet. As 
autoridades reguladoras nacionais devem 
assegurar aos utilizadores finais a 
liberdade de acesso a estes serviços 
especializados.

Or. en

Justificação

Reformulação destinada a colocar os elementos segundo uma ordem lógica, ou seja, 
primeiramente, os prestadores são livres de oferecer serviços especializados e, 
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subsequentemente, os utilizadores devem ser livres de beneficiar dos mesmos. Uma vez mais, 
o que importa não é o facto de os utilizadores terem a liberdade de utilizar esses serviços, 
pois tê-la-iam sempre, com ou sem esta disposição. Importa antes sublinhar que o exercício 
destes direitos deve ser assegurado pelas autoridades reguladoras.

Alteração 176
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

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

Texto da Comissão Alteração

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

Os fornecedores de serviços de 
comunicações eletrónicas ou os 
fornecedores de conteúdos, aplicações e 
serviços são autorizados a oferecer
serviços especializados aos utilizadores 
finais em complemento dos serviços de 
acesso aberto à Internet.

Or. en

Alteração 177
Catherine Stihler

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

Texto da Comissão Alteração

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

Os utilizadores finais devem, igualmente, 
ter o direito 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.

Or. en
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Alteração 178
Christian Engström

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 179
Jürgen Creutzmann

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido
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geral dos serviços de acesso à Internet.

Or. en

Justificação

Tal como acontece com as disposições anteriores, não é clara a mais-valia da primeira frase, 
pois os fornecedores são sempre livres de celebrar acordos entre si sobre serviços 
especializados. A importância de não afetar a qualidade geral dos serviços de acesso à 
Internet foi integrada na alteração ao número anterior.

Alteração 180
Evelyne Gebhardt, Petra Kammerevert

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

Texto da Comissão Alteração

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

A fim de possibilitar a oferta de serviços 
especializados a um círculo restrito de 
utilizadores, 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. A 
oferta de serviços especializados não deve 
afetar a qualidade dos serviços de acesso à 
Internet. Os mesmos não devem ainda 
afetar as normas técnicas disponíveis e 
amplamente reconhecidas nem o seu 
desenvolvimento. Os operadores de redes 
de acesso que simultaneamente 
oferecerem ou comercializarem serviços 
especializados ficam sujeitos às 
obrigações de oferta de um serviço de 
acesso aberto à Internet, nos termos do 
artigo 2.º, n.º 14. Esses operadores não 
podem discriminar outros fornecedores de 
conteúdos que dependam do seu serviço 
de transporte e são obrigados a cobrar o 
transporte de forma transparente e a 
preços de mercado.
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Or. de

Justificação

Com vista à garantia de uma efetiva neutralidade das redes, deve ficar salvaguardado que a 
Internet de melhor esforço não pode, em caso algum, ser prejudicada pela prestação de 
serviços especializados.

Alteração 181
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

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

Texto da Comissão Alteração

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

Os fornecedores de serviços de 
comunicações eletrónicas ou os 
fornecedores de serviços, conteúdos, e 
aplicações podem oferecer serviços 
especializados aos utilizadores finais, 
desde que esses serviços sejam oferecidos 
em complemento de um serviço aberto de 
acesso à Internet com um nível de 
qualidade consentâneo com os progressos 
técnicos e não prejudiquem o desempenho 
geral, a acessibilidade económica ou a 
qualidade dos serviços abertos de acesso à 
Internet. Os serviços especializados só 
devem ser oferecidos se a capacidade da 
rede for suficiente para prestar esses 
serviços em complemento do acesso 
aberto à Internet. A adesão dos 
utilizadores finais ou dos fornecedores de 
conteúdos e aplicações às ofertas 
comerciais para suportar os serviços
geridos deve ser voluntária e não 
discriminatória.

Or. en

Alteração 182
Toine Manders
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Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

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

Os fornecedores de comunicações 
eletrónicas ou os fornecedores de 
conteúdos, aplicações e serviços devem 
poder oferecer serviços especializados 
além dos serviços de acesso à Internet, 
desde que essas ofertas não prejudiquem 
os serviços de acesso à Internet nem o seu 
desempenho, acessibilidade económica ou 
qualidade de forma prolongada.

Or. en

Alteração 183
Josef Weidenholzer

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

Texto da Comissão Alteração

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

A 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, substituir 
serviços acessíveis ao público nem 
restringir a liberdade de decisão do 
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utilizador final.

Or. de

Alteração 184
Catherine Stihler

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

Texto da Comissão Alteração

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

A 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 podem
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 a qualidade 
dos serviços de acesso à Internet.

Or. en

Alteração 185
Malcolm Harbour

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

Texto da Comissão Alteração

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 
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nacionais, a pedido, informações exatas 
sobre as capacidades atribuídas aos dois 
tipos de serviços.

Or. en

Justificação

Alteração proposta em acréscimo à alteração 7 do projeto de parecer.

Alteração 186
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O presente artigo não prejudica a 
legislação nacional ou da União 
relacionada com a legalidade das 
informações, dos conteúdos, das 
aplicações ou dos serviços transmitidos.

Suprimido

Or. en

Justificação

Juntamente com a aplicação de uma disposição legislativa como fundamento para a gestão 
do tráfego, esta disposição daria luz verde à discriminação, degradação ou bloqueio de 
quaisquer conteúdos considerado ilegais ao abrigo da legislação da UE ou nacional. Estas 
medidas podem afetar de forma desproporcionada os direitos que assistem aos utilizadores 
finais em matéria de confidencialidade das comunicações, privacidade e proteção de dados.

Alteração 187
Josef Weidenholzer

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

(3) O presente artigo não prejudica a 
legislação nacional ou da União 

Suprimido
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relacionada com a legalidade das 
informações, dos conteúdos, das 
aplicações ou dos serviços transmitidos.

Or. de

Alteração 188
Christian Engström

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Todos os serviços oferecidos pelos 
fornecedores de serviços de Internet 
devem ser tratados equitativamente. Os 
fornecedores de serviços de Internet não 
podem dar prioridade a um serviço em 
detrimento de qualquer outro.

Or. en

Alteração 189
Christian Engström

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

4. O exercício das liberdades previstas no 
n.º 1 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.

Or. en
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Alteração 190
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

4. Tanto os utilizadores finais como os 
fornecedores de conteúdos, aplicações e 
serviços, incluindo os setores dos meios de 
comunicação e cultural e os governos, a 
todos os níveis, devem ter acesso a
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, nomeadamente 
informações sobre quaisquer medidas 
razoáveis de gestão do tráfego aplicadas 
suscetíveis de afetar o acesso e a 
distribuição de informações, conteúdos, 
aplicações e serviços tal como 
especificado nos n.os 1 e 2.

Or. en

Alteração 191
Evelyne Gebhardt, Petra Kammerevert

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

(4) O exercício dos direitos previstos 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.

Or. de
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Alteração 192
Christian Engström

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 5 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

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:

Suprimido

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.

Or. en

Alteração 193
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab
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Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 5 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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:

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, da
discriminação ou da restrição 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 ou executar 
uma decisão judicial.

As medidas de gestão de tráfego 
consideram-se razoáveis quando são 
adotadas para gerir com maior eficiência 
o tráfego da rede, de modo a preservar as 
suas integridade e segurança e em casos 
pontuais e comprovados de forte 
congestionamento da mesma, desde que 
os tipos de tráfego equivalentes sejam 
tratados equitativamente. Estas medidas 
devem ser transparentes, não 
discriminatórias e proporcionadas.

Or. en

Alteração 194
Josef Weidenholzer

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 5 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Dentro dos limites do volume de dados ou Os prestadores de serviços de acesso à 
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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:

Internet não devem restringir os direitos e 
as liberdades previstas no n.º 1 dos 
utilizadores finais 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:

Or. de

Alteração 195
Bernadette Vergnaud

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 5 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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:

Os prestadores de serviços de acesso à 
Internet não devem restringir o direito 
previsto 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:

Or. fr
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Alteração 196
Jürgen Creutzmann, Morten Løkkegaard

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 5 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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:

Dentro dos limites dos volumes ou débitos 
de dados ou das características de 
qualidade geral eventualmente acordados
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 da
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, nomeadamente para:

Or. en

Justificação

Formulação e explanação mais simples da lista de razões que justificam a gestão do tráfego. 
Não é possível prever uma eventual necessidade de gestão do tráfego noutras situações no 
futuro. Uma vez que o regulamento incorpora vários níveis de salvaguarda em relação à 
gestão do tráfego, uma lista que não seja exaustiva parece ser menos propensa a abusos.

Alteração 197
Catherine Stihler

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 5 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Dentro dos limites do volume de dados ou 
débito eventualmente acordado 
contratualmente para os serviços de acesso 
à Internet, os prestadores de serviços de 

Dentro dos limites do volume de dados ou 
débito eventualmente acordado 
contratualmente para os serviços de acesso 
à Internet, os prestadores de serviços de 
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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:

acesso à Internet não devem restringir os 
direitos previstos no n.º 1 através, 
nomeadamente, 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 da rede. As 
medidas de gestão razoável da rede devem 
ser pertinentes, transparentes, não 
discriminatórias, proporcionadas e 
eficientes. De igual modo, têm de ser 
necessárias para:

Or. en

Alteração 198
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 5 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 199
Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 5 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

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

a) Dar execução a uma disposição 
legislativa ou a uma decisão judicial;
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Or. en

Justificação

Convém sublinhar que estas medidas têm subjacente uma base jurídica ou uma decisão 
judicial.

Alteração 200
Josef Weidenholzer

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 5 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Alteração 201
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 5 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 202
Josef Weidenholzer

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 5 – parágrafo 1 – alínea b)



PE524.526v01-00 106/265 AM\1010616PT.doc

PT

Texto da Comissão Alteração

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

b) Preservar a integridade e segurança da 
rede disponibilizada pelo fornecedor e os 
serviços prestados através dela e dos 
terminais dos utilizadores finais;

Or. de

Alteração 203
Josef Weidenholzer

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 5 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. de

Alteração 204
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 5 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 205
Jürgen Creutzmann
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Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 5 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

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

c) Impedir a transmissão de comunicações 
não solicitadas a utilizadores finais;

Or. en

Justificação

É prática corrente os fornecedores filtrarem o spam. Em termos práticos, não é possível 
exigir o acordo expresso dos utilizadores para o efeito.

Alteração 206
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 5 – parágrafo 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 207
Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 5 – parágrafo 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Minimizar os efeitos do 
congestionamento temporário ou 

d) Prevenir o congestionamento da rede e 
minimizar os efeitos do congestionamento 
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excecional da rede, desde que os tipos de 
tráfego equivalentes sejam tratados 
equitativamente.

temporário ou excecional da mesma, desde 
que os tipos de tráfego equivalentes sejam 
tratados equitativamente.

Or. en

Justificação

De acordo com a formulação original, paradoxalmente, os fornecedores podem apenas 
atenuar o congestionamento existente, mas não tomar medidas preventivas para evitá-lo. 
Contudo, não deve ser proibida a tomada de medidas proativas e preventivas.

Alteração 208
Ildikó Gáll-Pelcz, András Gyürk

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 5 – parágrafo 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

A fim de proporcionar uma boa experiência ao cliente e garantir a segurança do serviço de 
acesso à Internet, devem ser tomadas atempadamente medidas de gestão do tráfego para 
evitar o congestionamento ou, na pior das hipóteses, minimizar os seus efeitos. Ficar à 
espera que o congestionamento aconteça pode resultar numa grave degradação da qualidade 
do serviço e da experiência do cliente, bem como implicar a tomada de medidas técnicas 
mais drásticas para resolver o congestionamento do tráfego.

Alteração 209
Christian Engström

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 5 – parágrafo 2
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Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 210
Josef Weidenholzer

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Alteração 211
Catherine Stihler

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Alteração 212
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

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

Texto da Comissão Alteração

5-A. As autoridades reguladoras 
nacionais devem criar procedimentos 
adequados de tratamento de reclamações 
dos utilizadores finais e dos fornecedores 
de conteúdos, aplicações e serviços sobre 
questões relativas ao desempenho do 
serviço de acesso à Internet.

Or. en

Alteração 213
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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, e a disponibilidade 
contínua de serviços abertos de acesso à 
Internet com níveis de qualidade que 
reflitam os progressos tecnológicos e que 
não sejam prejudicados por serviços 
especializados. Devem também, em 
cooperação com as outras autoridades 
nacionais competentes, garantir que os 
efeitos dos serviços especializados não 
prejudicam a diversidade cultural, o 
pluralismo dos meios de comunicação 
social e a inovação. As autoridades 
reguladoras nacionais devem monitorizar 
atentamente e assegurar a aplicação de 
medidas razoáveis de gestão do tráfego em 
conformidade com o artigo 23.º, n.º 5, 
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chegaram. tendo na máxima conta as orientações do 
ORECE referidas no n.º 2 do presente 
artigo e no artigo 21.º, n.º 3-A, da Diretiva 
2002/22/CE. As medidas de gestão 
razoável do tráfego devem ser sujeitas a 
revisões periódicas de modo a refletirem 
os progressos tecnológicos. As autoridades 
reguladoras nacionais devem informar 
anualmente a Comissão e o ORECE acerca 
dessa monitorização e das conclusões a que 
chegaram.

Or. en

Alteração 214
Christian Engström

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. As autoridades reguladoras nacionais e 
as autoridades nacionais em matéria de 
proteção de dados devem monitorizar 
atentamente e assegurar a capacidade real 
dos utilizadores finais de beneficiarem das 
liberdades previstas no artigo 23.º, n.º 1, e 
a disponibilidade contínua de serviços não 
discriminatórios de acesso à Internet com 
níveis de qualidade que reflitam os 
progressos tecnológicos. As autoridades 
reguladoras nacionais e as autoridades 
nacionais em matéria de proteção de 
dados devem informar anualmente a 
Comissão e o ORECE acerca dessa 
monitorização e das conclusões a que 
chegaram.

Or. en
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Alteração 215
Evelyne Gebhardt, Petra Kammerevert

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Alteração 216
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As autoridades reguladoras nacionais 
devem monitorizar atentamente e assegurar 

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

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

Or. en

(Importa monitorizar os efeitos dos serviços especializados no aumento da concorrência no 
mercado. Os relatórios dessa monitorização devem estar acessíveis ao público.)

Alteração 217
Franz Obermayr

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

(1) As autoridades reguladoras nacionais 
devem monitorizar atentamente e assegurar 
a capacidade real dos utilizadores finais de 
beneficiarem das liberdades previstas no 
artigo 23.º, n.os 1 e 2, a conformidade com 
o artigo 23.º, n.º 5, e a disponibilidade 
contínua de serviços não discriminatórios 
de acesso à Internet com níveis de 
qualidade que reflitam os progressos 
tecnológicos e que não sejam prejudicados 
por serviços especializados. Devem, em 
cooperação com as outras autoridades 
nacionais competentes, monitorizar 
também os efeitos dos serviços 

(1) As autoridades reguladoras nacionais 
devem monitorizar atentamente e assegurar 
a capacidade real dos utilizadores finais de 
beneficiarem das liberdades previstas no 
artigo 23.º, n.os 1 e 2, a conformidade com 
o artigo 23.º, n.º 5, e a disponibilidade 
contínua de serviços não discriminatórios 
de acesso à Internet com níveis de 
qualidade que reflitam os progressos 
tecnológicos e que não sejam prejudicados 
por serviços especializados. Devem, em 
cooperação com as outras autoridades 
nacionais competentes, monitorizar 
também os efeitos dos serviços 
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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.

especializados na diversidade cultural e na 
inovação. As autoridades reguladoras 
nacionais devem publicar os seus 
relatórios, garantindo assim o seu acesso 
a todos os operadores do mercado.

Or. de

Justificação

Com vista ao melhor funcionamento do controlo e da concorrência, os utilizadores finais 
devem possuir informações claras para que possam ter uma perspetiva geral e fazer 
comparações. Não há nenhuma razão para esses relatórios serem disponibilizados apenas à 
Comissão e ao ORECE.

Alteração 218
Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Alteração 219
Josef Weidenholzer

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

(1) As autoridades reguladoras nacionais 
devem controlar atentamente em 
cooperação com a autoridade nacional de 
proteção de dados e assegurar a 
capacidade real dos utilizadores finais de 
beneficiarem dos direitos e das liberdades 
previstas no artigo 23.º, n.os 1 e 2, a 
conformidade com o artigo 23.º, n.º 5, e a 
disponibilidade contínua de serviços não 
discriminatórios de acesso à Internet com 
níveis de qualidade que reflitam os 
progressos tecnológicos e que não sejam 
prejudicados por serviços especializados. 
Devem, em cooperação com as outras 
autoridades nacionais competentes, 
monitorizar também os efeitos dos serviços 
especializados na diversidade cultural e na 
inovação, na economia e na sociedade. As 
autoridades reguladoras nacionais e as 
autoridades nacionais de proteção de 
dados devem informar anualmente o 
público, a Comissão, a Autoridade 
Europeia para a Proteção de Dados e o 
ORECE acerca dessas operações de 
controlo e das conclusões a que chegaram.

Or. de

Alteração 220
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 2 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

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

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 impor 
requisitos adequados de qualidade do
serviço aos fornecedores de comunicações 
eletrónicas públicas.

Or. en

Alteração 221
Franz Obermayr

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

Texto da Comissão Alteração

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

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. 
Relativamente a estes requisitos mínimos, 
aplica-se o seguinte:

Or. de

Justificação

Pretende-se deste modo que a norma de qualidade mínima relativa à Internet aberta não 
provoque a degradação da qualidade. Além disso, caso contrário, os serviços que necessitam 
de uma elevada largura de banda seriam automaticamente empurrados para o segmento 
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especial do fornecedor por apenas aí poderem atingir o seu desempenho normal. Tal teria 
indiretamente uma influência negativa sobre a concorrência.

Alteração 222
Franz Obermayr

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea a) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a) a largura de banda disponibilizada da 
Internet aberta deve encontrar-se ao nível 
da área reservada para serviços especiais;

Or. de

Alteração 223
Franz Obermayr

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea b) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b) o volume incluído disponibilizado de 
uma ligação à Internet deve ser calculado 
com base na quantidade de dados 
transferidos por uma grande parte dos 
utilizadores através da ligação de banda 
larga dentro de um período definido 
uniformemente e estatisticamente 
relevante.

Or. de

Justificação

Com «estatisticamente relevante» pretende-se garantir que o período definido abranja uma 
duração relevante, conclusiva e equilibrada, por exemplo, um mês, não ficando sujeito a 
abusos, como, por exemplo, algumas horas durante a noite.
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Alteração 224
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

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

Texto da Comissão Alteração

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

As autoridades reguladoras nacionais 
devem, atempadamente e antes da 
imposição de tais requisitos, apresentar à 
Comissão um resumo dos motivos para 
ação, os requisitos previstos e a linha de 
ação proposta. Esta informação deve ser 
igualmente disponibilizada ao ORECE. A 
Comissão deve, 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.

Or. en

Justificação

Aparentemente, a Comissão terá de agir.

Alteração 225
Christian Engström
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Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Caso um fornecedor de serviços não 
cumpra os requisitos de serviço que lhe 
são aplicáveis, nos termos, 
nomeadamente, do artigo 25.º, o utilizador 
final terá o direito de rescindir o contrato 
e poderá também exercer os direitos que 
lhe assistem nos termos da legislação 
nacional.

Or. en

Alteração 226
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 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

Or. en

Alteração 227
Ildikó Gáll-Pelcz, András Gyürk

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 3
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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.

3. O ORECE deve, após consultar as 
partes interessadas e em cooperação com
a Comissão, estabelecer orientações que 
definem condições uniformes para o 
cumprimento das obrigações das 
autoridades nacionais competentes no 
âmbito do presente artigo.

Or. en

Alteração 228
Josef Weidenholzer

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 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.

(3) A Comissão pode adotar, após a 
consulta do ORECE e da Autoridade 
Europeia para a Proteção de Dados, 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.

Or. de

Alteração 229
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão pode adotar atos de 3. A Comissão pode, após consultar o 
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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.

ORECE, 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.

Or. en

Justificação

É necessária uma aplicação uniforme.

Alteração 230
Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Artigo 25

Texto da Comissão Alteração

Artigo 25.º 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 
quaisquer encargos adicionais), bem 
como custos respeitantes ao equipamento 
terminal;
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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 
dados pessoais;
f) Medidas tomadas para assegurar a 
equivalência no acesso para utilizadores 
finais portadores de deficiência, incluindo 
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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 
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 
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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 
disponibilização dos instrumentos de 
comparação.
4. Mediante pedido das autoridades 
públicas pertinentes, os fornecedores de 
comunicações eletrónicas públicas devem 
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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.

Or. en

Justificação

Transferido para a Diretiva 2002/22/CE.

Alteração 231
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

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

Texto da Comissão Alteração

d) A qualidade dos seus serviços, em 
conformidade com os atos de execução 

d) A qualidade dos seus serviços;
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previstos no n.º 2;

Or. en

Alteração 232
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 233
Franz Obermayr

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

Texto da Comissão Alteração

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

i) o débito de dados efetivamente 
disponível para descarregamentos e 
carregamentos no Estado-Membro de 
residência do utilizador final, incluindo nas 
horas de pico, eventualmente, 
mencionando discrepâncias regionais 
negativas devidas à qualidade tecnológica 
inferior da rede,

Or. de
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Justificação

Não é possível criar ofertas normalizadas que façam jus a todas as circunstâncias regionais 
no que diz respeito à qualidade tecnológica da rede. No entanto, se aplicável, o cliente deve 
ser informado de que as velocidades podem divergir substancialmente de região para região 
em função da rede.

Alteração 234
Franz Obermayr

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

Texto da Comissão Alteração

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,

ii) O nível da limitação do volume de 
dados aplicável, se existente; os serviços e 
serviços especiais incluídos no volume de 
dados; 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,

Or. de

Justificação

Esta informação importante deve ser incluída.

Alteração 235
Christian Engström

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

Texto da Comissão Alteração

iii) uma explicação clara e compreensível 
da forma como qualquer limitação do 
volume de dados, o débito efetivamente
disponível e outros parâmetros de 

iii) uma explicação clara e compreensível 
da forma como qualquer limitação do 
volume de dados, o débito real disponível 
e outros parâmetros de qualidade podem 
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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,

afetar, em termos práticos, a utilização de 
conteúdos, aplicações e serviços;

Or. en

Alteração 236
Christian Engström

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

Texto da Comissão Alteração

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;

g) As cláusulas-tipo contratuais, 
nomeadamente o 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;

Or. en

Alteração 237
Josef Weidenholzer

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

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 

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 
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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.

oferecido, e devem ser atualizadas com 
regularidade. Devem, mediante pedido, ser 
apresentadas às autoridades reguladoras 
nacionais pertinentes antes da publicação.
As autoridades nacionais de proteção de 
dados podem consultar as medidas de 
gestão do tráfego. Qualquer diferença 
entre as condições aplicadas aos 
consumidores e a outros utilizadores finais 
deve ser explicitada.

Or. de

Alteração 238
Franz Obermayr

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

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.

As informações devem ser publicadas de 
forma clara, completa e facilmente 
acessível, através de uma brochura
normalizada, 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 e 
não pode ser afirmada em notas de rodapé 
nem nas condições gerais.

Or. de

Justificação

Estas informações elementares para o cliente não podem ser apresentadas de uma forma 
críptica ou confusa. A brochura normalizada permite que estas informações importantes não 
surjam nas condições gerais nem em notas de rodapé. Tal deve aplicar-se também a 
diferenças importantes entre as condições aplicadas aos consumidores e a outros utilizadores 
finais.
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Alteração 239
Christian Engström

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

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.

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.

Or. en

Alteração 240
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão pode adotar atos de 
execução que especifiquem os métodos de 
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 

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

Or. en

Alteração 241
Ildikó Gáll-Pelcz, András Gyürk

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão pode adotar atos de 
execução que especifiquem os métodos de 
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.

2. O ORECE deve, após consultas com as 
partes interessadas e em estreita 
colaboração com a Comissão, definir 
orientações gerais para estabelecer os 
métodos de medição do débito dos serviços 
de acesso à Internet, os parâmetros da 
qualidade do serviço (nomeadamente, os 
débitos médios em comparação com os 
débitos anunciados e a qualidade segundo 
a perceção dos utilizadores) 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.

Or. en

Justificação

O ORECE já estabeleceu orientações neste domínio e é o organismo competente para emitir 
as orientações adicionais necessárias. Além disso, é necessário ter em conta as diferenças 
técnicas das redes móveis, nas quais não é possível medir os débitos reais e o 
congestionamento, que variam em função de diversos fatores, tais como o número de pessoas 
num telemóvel, o aparelho utilizado, etc.

Alteração 242
Christian Engström
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Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão pode adotar atos de 
execução que especifiquem os métodos de 
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.

2. O ORECE deve, após consultas com 
todas as partes interessadas relevantes, 
adotar métodos de 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. O ORECE pode ter em conta os 
parâmetros, as definições e os métodos de 
medição definidos no anexo III da Diretiva 
2002/22/CE. A Comissão fica habilitada a 
adotar, mediante atos de execução, as 
propostas do ORECE relativas aos 
supramencionados métodos de medição, 
pelo procedimento de exame a que se
refere o artigo 33.º, n.º 2.

Or. en

Alteração 243
Christian Engström

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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 

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, após 
consultas com todas as partes interessadas 
relevantes, devem instituir um mecanismo 
de certificação voluntária de sítios Web e 
guias interativos ou instrumentos 
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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 disponibilização dos 
instrumentos de comparação.

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. As 
informações publicadas pelos fornecedores 
de comunicações eletrónicas públicas 
devem ser acessíveis gratuitamente para 
efeitos de disponibilização dos 
instrumentos de comparação.

Sempre que possível, os sítios Web de 
comparação existentes devem servir de 
base aos supramencionados instrumentos 
de avaliação independente.

Or. en

Alteração 244
Josef Weidenholzer

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

(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 

(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 
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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 
disponibilização dos instrumentos de 
comparação.

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, considerando o software 
open source, 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 e em formatos 
open data para efeitos de disponibilização 
dos instrumentos de comparação.

Or. de

Alteração 245
Christian Engström

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 4 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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

4. 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 pelos fornecedores de 
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prestadas pelas autoridades públicas 
pertinentes aos fornecedores de 
comunicações eletrónicas públicas num 
formato normalizado e podem, 
nomeadamente, abranger os seguintes 
tópicos:

comunicações eletrónicas públicas num 
formato normalizado e podem, 
nomeadamente, abranger os seguintes 
tópicos:

Or. en

Alteração 246
Franz Obermayr

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 4 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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

(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 abranger, 
em particular, informações e meios de 
proteção contra riscos para a segurança 
pessoal e contra o acesso ilícito a dados 
pessoais na utilização de serviços de 
comunicações eletrónicas.

Or. de

Alteração 247
Franz Obermayr

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 4 – alínea a)
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Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. de

Justificação

Não se deve confundir economia privada, sistema executivo e sistema judicial. Neste caso, 
faltaria a instância de controlo judicial. Deste modo, o sistema executivo seria o sistema 
judicial e a economia privada seria o sistema executivo.

Alteração 248
Franz Obermayr

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 4 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

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.

Suprimido

Or. de

Justificação

Colocado diretamente no artigo 25.º, n.º 4.

Alteração 249
Christian Engström
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Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 4 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

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.

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, 
incluindo as medidas tomadas pelo 
fornecedor de comunicações eletrónicas e 
o eventual impacto das mesmas na 
proteção de dados pessoas.

Or. en

Alteração 250
Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Artigo 26

Texto da Comissão Alteração

Artigo 26.º 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, 
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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) todas as restrições que o fornecedor 
impõe à utilização dos equipamentos 
terminais fornecidos, incluindo 
informação sobre o modo de desbloquear
o equipamento terminal e encargos 
incorridos 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 
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condições promocionais,
ii) eventuais encargos decorrentes da 
mudança de operador e a portabilidade 
dos números e outros identificadores, 
incluindo medidas de indemnização por 
atrasos ou abusos na mudança de 
operador, e 
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 
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 
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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;
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 
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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 
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.

Or. en

Justificação

Transferido para a Diretiva 2002/22/CE.

Alteração 251
Christian Engström

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 1 – alínea b) – subalínea iv-A) (nova)



PE524.526v01-00 142/265 AM\1010616PT.doc

PT

Texto da Comissão Alteração

iv-A) quais informações técnicas, a título 
gratuito, necessárias para o utilizador 
final utilizar o equipamento terminal à 
sua escolha

Or. en

Alteração 252
Christian Engström

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

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;

c) Elementos sobre preços e tarifas, 
incluindo impostos e encargos adicionais 
que possam ser cobrados, e os meios 
através dos quais as informações 
atualizadas relativas a todos os encargos e 
tarifas aplicáveis são disponibilizadas;

Or. en

Alteração 253
Christian Engström

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 1 – alínea e) – subalínea iii)

Texto da Comissão Alteração

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);

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;
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Or. en

Alteração 254
Christian Engström

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 1 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

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;

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

Or. en

Alteração 255
Christian Engström

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 1 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

g) Sempre que exista uma obrigação em 
conformidade com o disposto no artigo 
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;

g) Sempre que exista uma obrigação em 
conformidade com o disposto no artigo 
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; nos termos do artigo 12.º da 
Diretiva 2002/58/CE, os utilizadores finais 
devem igualmente ser informados dos fins 
dessa lista e da utilização desses dados 
para funções de pesquisa, bem como 
sobre os mecanismos de exercício dos 
seus direitos para verificar, corrigir ou 
retirar os seus dados pessoais da lista em 
causa.
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Or. en

Alteração 256
Christian Engström

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 1 – alínea j)

Texto da Comissão Alteração

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.

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.
Esta informação deve indicar as técnicas 
subjacentes de inspeção das 
comunicações dessas ações, bem como os 
seus efeitos na privacidade dos 
utilizadores finais e na proteção dos dados 
pessoais:

Or. en

Alteração 257
Josef Weidenholzer

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 1 – alínea j)

Texto da Comissão Alteração

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.

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, 
o seu funcionamento técnico e os 
objetivos definidos no artigo 25.º, n.º 5. 
Devem ser especificados também os 
efeitos dessa ação sobre a proteção de 
dados e a esfera privada dos utilizadores 
finais.

Or. de
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Alteração 258
Christian Engström

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 1 – alínea j) – subalínea i) (nova)

Texto da Comissão Alteração

i) os fins a que se destina o processamento 
dos dados pessoais dos utilizadores finais, 
bem como a sua justificação;

Or. en

Alteração 259
Christian Engström

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 1 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Além das informações referidas no 
primeiro parágrafo, se o contrato incluir a 
disposição em matéria de acesso à 
Internet e serviços de dados, esse contrato 
deve incluir também as seguintes 
informações:
a) 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, 
assim como eventuais limitações de débito 
de dados aplicáveis;
b) a forma como os utilizadores finais 
podem monitorizar o nível do seu 
consumo e definir o nível do seu limite de 
consumo pretendido;
c) O débito de dados real disponível para 
descarregamentos e carregamentos na 
localização principal do utilizador final, 
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bem como os débitos mínimos garantidos;
d) Outros parâmetros de qualidade do
serviço definidos no presente 
regulamento, acrescidos dos parâmetros 
adicionais que os Estados-Membros 
possam impor;
e) Uma explicação clara e facilmente 
compreensível da forma como a limitação 
do volume, os débitos reais disponíveis e 
outros parâmetros de qualidade do serviço 
podem afetar, em termos práticos, a 
utilização de conteúdos, aplicações e 
serviços.

Or. en

Alteração 260
Franz Obermayr

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

Texto da Comissão Alteração

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;

a) O nível da limitação do volume de dados 
aplicável, se existente; os serviços e 
serviços especiais incluídos no volume de 
dados; 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;

Or. de

Justificação

Cf. artigo 25.º.



AM\1010616PT.doc 147/265 PE524.526v01-00

PT

Alteração 261
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

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

Texto da Comissão Alteração

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

b) O débito de dados efetivamente 
disponível para descarregamentos e 
carregamentos na localização principal do 
utilizador final, nomeadamente as gamas 
de débitos mínimos, 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;

Or. en

Alteração 262
Christian Engström

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

Texto da Comissão Alteração

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.

e) Uma explicação clara e compreensível 
da forma como a limitação do volume, o 
débito efetivamente disponível e outros 
parâmetros de qualidade do serviço podem 
afetar, em termos práticos, a utilização de 
conteúdos, aplicações e serviços;

Or. en

Alteração 263
Christian Engström
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Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. Os Estados-Membros podem manter 
ou introduzir requisitos suplementares 
relativos aos contratos a que o presente 
artigo é aplicável.

Or. en

Alteração 264
Josef Weidenholzer

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(5-A) O utilizador final tem o direito de 
consultar e eliminar todos os dados 
pessoais recolhidos pelo fornecedor.

Or. de

Alteração 265
Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Artigo 27

Texto da Comissão Alteração

Artigo 27.º 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 
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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 
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 
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serviços deste tipo.
4. Os fornecedores de comunicações 
eletrónicas públicas devem oferecer aos 
utilizadores finais a oportunidade de 
optarem, gratuitamente, por receber 
faturas discriminadas.

Or. en

Justificação

Transferido para a Diretiva 2002/22/CE.

Alteração 266
Christian Engström

Proposta de regulamento
Artigo 27 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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.

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. Essas informações 
sobre o consumo devem ser prestadas de 
forma atempada. 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.

Or. en

Alteração 267
Christian Engström
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Proposta de regulamento
Artigo 27 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 268
Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Artigo 28

Texto da Comissão Alteração

Artigo 28.º 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 
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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 
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 
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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.

Or. en

Justificação

Transferido para a Diretiva 2002/22/CE.

Alteração 269
Christian Engström

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. De acordo com a 
Diretiva 2011/83/CE, o consumidor tem o 
direito de resolver um contrato celebrado 
à distância ou fora do estabelecimento 
comercial num prazo de 14 dias após a 
sua celebração.

Or. en
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Alteração 270
Catherine Stihler, Marc Tarabella

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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.

2. Os consumidores, a par de outros 
utilizadores finais, caso o solicitem, devem 
ter o direito de rescindir um contrato com 
um pré-aviso de um mês, desde que 
tenham passado seis meses ou mais desde o
início da vigência 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.

Or. en

Alteração 271
Christian Engström

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

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 

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 
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utilizador final de acordo com o direito 
nacional.

utilizador final de acordo com o direito 
nacional. Os utilizadores finais têm 
igualmente o direito de rescindir o 
contrato em caso de não conformidade do
desempenho.

Or. en

Alteração 272
Franz Obermayr

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

(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.

(5) Se existir uma discrepância 
significativa e não temporária em relação 
ao desempenho indicado pelo fornecedor 
de comunicações eletrónicas públicas em 
conformidade com o artigo 26.º no que diz 
respeito:

Or. de

Justificação

As discrepâncias das velocidades de transferência de dados assumiram dimensões 
significativas. O direito especial de rescisão obriga os fornecedores de comunicações 
eletrónicas a indicar dados contratuais realistas no que diz respeito às velocidades de 
transferência de dados. Também não se pode exigir ao utilizador final que apresente 
múltiplos pedidos de cumprimento a posteriori, dificilmente concretizáveis, uma vez que estes 
problemas, muitas vezes, se devem ao congestionamento da rede.

Alteração 273
Franz Obermayr

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 5 – alínea a) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

(a) à velocidade de transferência de 
dados, é concedido ao utilizador final o 
direito especial de rescisão;

Or. de

Alteração 274
Franz Obermayr

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 5 – alínea b) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b) a outros parâmetros de qualidade, 
deve ser considerada uma não 
conformidade do desempenho para efeitos 
de determinação de medidas corretivas do 
utilizador final, de acordo com o direito 
nacional.

Or. de

Alteração 275
Christian Engström

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

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.

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. O 
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consumidor deve ser devidamente 
informado e aceitar expressamente a 
renovação do contrato.

Or. en

Alteração 276
Christian Engström

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

7-A. Os Estados-Membros podem manter 
ou introduzir requisitos suplementares 
relativos aos contratos a que o presente 
artigo é aplicável.

Or. en

Alteração 277
Regina Bastos

Proposta de regulamento
Artigo 29

Texto da Comissão Alteração

Artigo 29.º 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.

Or. pt
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Justificação

As regras sobre os contratos agregados são transferidas para aDiretiva USD

Alteração 278
Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Artigo 29

Texto da Comissão Alteração

Artigo 29.º 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.

Or. en

Alteração 279
Catherine Stihler, Marc Tarabella

Proposta de regulamento
Artigo 29 

Texto da Comissão Alteração

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.

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, o presente artigo e o 
artigo 30.º são aplicáveis a todos os 
elementos do pacote, exceto se o serviço de 
comunicações eletrónicas constituir uma 
pequena parte desse pacote.

Or. en



AM\1010616PT.doc 159/265 PE524.526v01-00

PT

Alteração 280
Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Artigo 30

Texto da Comissão Alteração

Artigo 30.º Suprimido
Mudança de operador e portabilidade dos 

números
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 
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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 
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 



AM\1010616PT.doc 161/265 PE524.526v01-00

PT

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 
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.

Or. en

Justificação

Transferido para a Diretiva 2002/22/CE.

Alteração 281
Catherine Stihler, Marc Tarabella
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Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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 
transferidos para outro fornecedor contra a 
sua vontade.

4. A transferência de números e a 
subsequente ativação destes devem ser 
executadas no prazo mais curto 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. O 
novo fornecedor de comunicações 
eletrónicas públicas deve conduzir o 
processo de mudança e transferência e
assegurar que os utilizadores finais 
recebem informações adequadas sobre a 
mudança antes e durante esse processo, 
bem como imediatamente após a sua 
conclusão.

Sem prejuízo do disposto no primeiro 
parágrafo, as autoridades nacionais 
competentes podem definir o processo 
global de mudança e portabilidade dos 
números, em conformidade com as 
orientações do ORECE. 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. Em qualquer caso, a perda 
do serviço durante o processo de 
portabilidade não pode exceder 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.

Or. en
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Alteração 282
Christian Engström

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

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.

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. De igual 
modo, os utilizadores finais podem 
solicitar a transferência do crédito 
restante de um serviço pré-pago para o 
novo fornecedor.

Or. en

Alteração 283
Christian Engström

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. Os fornecedores devem facultar 
informações técnicas ou protocolos que 
permitam ao utilizador final reprogramar 
o hardware para assegurar a sua 
compatibilidade ao mudar de fornecedor. 
Estas informações são facultadas 
gratuitamente.

Or. en
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Alteração 284
Regina Bastos

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. Ao artigo 2.º é aditada a seguinte 
alínea:
«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;»

Or. en

Justificação

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

Alteração 285
Jürgen Creutzmann

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

Texto da Comissão Alteração

(1-B) 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 e sem 
prejudicar os requisitos da Diretiva 
Direitos dos Consumidores* relativa aos 
contratos celebrados fora dos 
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estabelecimentos comerciais e à distância. 
O consumidor e outros utilizadores finais 
que o solicitem devem receber uma cópia 
do contrato num suporte duradouro.»
___________________
* 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).»

Or. en

Justificação

Alteração em conformidade com a Diretiva «Direitos dos Consumidores».

Alteração 286
Malcolm Harbour

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

Texto da Comissão Alteração

(1-B) 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 e sem 
prejudicar os requisitos da Diretiva 
Direitos dos Consumidores* relativa aos 
contratos celebrados fora dos 
estabelecimentos comerciais e à distância. 
O consumidor e outros utilizadores finais 
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que o solicitem devem receber uma cópia 
do contrato pelo menos em formato 
eletrónico e, sempre que solicitado, por 
escrito. 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 
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).»

Or. en

Justificação

Esta alteração substitui a alteração 20 do projeto de parecer.

Alteração 287
Regina Bastos

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

Texto da Comissão Alteração

(1-B) No artigo 20.º, é aditado o seguinte 
número:
«-1-A. Os Estados-Membros devem 
assegurar que as informações referidas 
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nos n.os 1 e 2 sejam fornecidas de forma 
clara, compreensiva e facilmente acessível 
numa língua oficial do Estado-Membro 
em que o serviço é oferecido e sem 
prejudicar os requisitos da 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, pelo menos, em formato 
eletrónico e por escrito.
______________________
* 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).»

Or. en

Alteração 288
Malcolm Harbour

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

Texto em vigor Alteração

(1-C) 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 

«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 
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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 deve especificar, de 
forma clara, exaustiva e facilmente 
acessível, no mínimo:

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 deve especificar, no 
mínimo, as seguintes informações:

a) A identidade e o endereço da empresa; a) A identidade, o endereço e os dados de 
contacto da empresa e, se diferente, o 
endereço e os dados de contacto para 
reclamações;

b) Os serviços prestados, incluindo, 
nomeadamente:

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

— 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;

— a questão de o acesso aos serviços de 
emergência e à informação de localização 
da chamada estar ou não a ser fornecido e 
de quaisquer limitações à oferta de serviços 
de emergência nos termos do artigo 26.º,

— a questão de o acesso aos serviços de 
emergência e à informação de localização 
da chamada estar ou não a ser fornecido, e 
em que Estados-Membros, 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 
da UE,
— 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,

— 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 
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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,

— os tipos de serviços pós-venda, de 
manutenção e de apoio ao cliente
prestados, as condições e os encargos dos 
serviços e a forma de entrar em contacto 
com esses serviços,

— todas as restrições que o fornecedor 
impõe à utilização dos equipamentos 
terminais fornecidos;

— todas as restrições que o fornecedor 
impõe à utilização dos equipamentos 
terminais fornecidos, nomeadamente 
informações sobre como desbloquear os 
equipamentos terminais e os encargos 
envolvidos em caso de rescisão do 
contrato;

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 os dados em causa;

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, bem como 
recursos disponíveis para salvaguardar a 
transparência da faturação e monitorizar 
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 mínima exigida para 
beneficiar de condições promocionais,

— qualquer utilização mínima exigida para 
beneficiar de condições promocionais,

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

— eventuais encargos decorrentes da 
portabilidade dos números e outros 
identificadores, incluindo medidas de 
indemnização por atrasos ou abusos na 
mudança de operador, e

— eventuais encargos decorrentes da 
cessação do contrato, incluindo a 
recuperação dos custos associados aos 

eventuais encargos decorrentes da cessação 
do contrato, incluindo a recuperação dos 
custos associados aos equipamentos 
terminais (com base nos métodos 
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equipamentos terminais; habituais de cálculo da depreciação) e 
outras vantagens promocionais (numa 
base pro rata temporis);

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 
reembolso dos assinantes, incluindo, se 
aplicável, 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) Pormenores sobre a forma como os 
utilizadores finais com deficiência podem 
obter informações sobre produtos e 
serviços concebidos para eles;

h) O tipo de medidas que a empresa poderá 
tomar na sequência de incidentes relativos 
à segurança ou à integridade ou para fazer 
frente a ameaças e a situações de 
vulnerabilidade.

h) O tipo de medidas que a empresa poderá 
tomar na sequência de incidentes relativos 
à segurança ou à integridade ou para fazer 
frente a ameaças e a situações de 
vulnerabilidade.

Os Estados-Membros podem também 
exigir que o contrato inclua informações, 
fornecidas pelas autoridades competentes, 
sobre a utilização das redes e 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 n.º 4 do 
artigo 21.º 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 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 no artigo 21.º, n.º 4, 
alínea a), e relevantes para o serviço 
prestado.»

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002L0022:20091219:EN:PDF)

Justificação

Esta alteração substitui a alteração 21 do projeto de parecer.
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Alteração 289
Bernadette Vergnaud

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

Texto em vigor Alteração

(1-C) 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, de forma 
clara, exaustiva e facilmente acessível, no 
mínimo:

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, nomeadamente:

– o plano ou planos tarifários a que se 
aplica o contrato se aplica e, 
relativamente a cada um desses planos 
tarifários, os tipos de serviços oferecidos, 
incluindo os volumes de tráfego de 
comunicações;
– no caso dos planos de preços com um 
volume de tráfego de comunicações 
predefinido, a possibilidade de os 
consumidores transferirem o volume não 
utilizado no período de faturação 
precedente,

– se é ou não disponibilizado o acesso aos 
serviços de emergência e à informação de 
localização da pessoa que efetua a 

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

serviços oferecidos, eventuais limitações à 
oferta de serviços de emergência nos 
termos do artigo 26.º e quaisquer 
modificações em relação a estes 
elementos,

– 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,

– 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,

– os tipos de serviços pós-venda, serviços 
de manutenção e serviços de apoio 
prestados, condições e tarifas aplicáveis a 
serviços, bem como a forma de entrar em 
contacto com esses serviços,

– todas as restrições que o prestador impõe 
à utilização dos equipamentos terminais 
fornecidos;

– todas as restrições que o prestador impõe 
à utilização dos equipamentos terminais 
fornecidos, incluindo informação sobre o 
desbloqueamento do equipamento 
terminal e sobre os encargos por rescisão 
do contrato antes do final do período 
contratual mínimo;

– a pedido e a título gratuito, e salvo 
incompatibilidade técnica comprovada, as 
informações técnicas necessárias para o 
consumidor final garantir o bom 
funcionamento de equipamento terminal por 
que opte para todos os serviços prestados no
âmbito do seu contrato;
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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 os dados em causa;

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 despesas adicionais que 
possam ser cobradas, e sobre os meios de 
obtenção de informações atualizadas sobre 
todas as tarifas aplicáveis e os encargos de 
manutenção;

d-A) Os métodos de pagamento propostos 
e as eventuais diferenças de custos 
decorrentes do método de pagamento, 
bem como os recursos disponíveis para 
garantir a transparência da faturação e 
permitir o controlo dos níveis 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 período contratual 
mínimos exigidos para beneficiar de 
condições promocionais,

– qualquer utilização ou período contratual 
mínimos exigidos para beneficiar de 
condições promocionais,

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

– eventuais encargos decorrentes da 
mudança de operador e da portabilidade 
dos números e outros identificadores, 
incluindo os sistemas de indemnização 
por atraso ou abuso no processo de 
mudança de operador, e

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

– eventuais encargos decorrentes da 
cessação antecipada do contrato, incluindo 
a recuperação dos custos associados aos 
equipamentos terminais (calculados de 
acordo com os métodos de amortização 
habituais) e outras vantagens 
promocionais (numa base pro rata 
temporis);

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;
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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 medidas que a empresa poderá 
tomar na sequência de incidentes relativos 
à segurança ou à integridade ou para fazer 
frente a ameaças e a situações de 
vulnerabilidade.

h) O tipo de medidas que a empresa poderá 
tomar na sequência de incidentes relativos 
à segurança ou à integridade ou para fazer 
frente a ameaças e a situações de 
vulnerabilidade.

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 n.º 4 do artigo 21.º 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 n.º 4 do artigo 21.º e relevantes para o 
serviço prestado.»

Or. fr

(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:337:0011:01:pt:HTML)

Alteração 290
Malcolm Harbour

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

Texto da Comissão Alteração

(1-D) 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 acesso à Internet e serviços de 
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dados, esse contrato deve incluir também 
as 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 definir eventuais 
limites voluntários;
c) Para ligações de dados fixas, o débito 
estimado disponível de descarregamento e 
carregamento na localização do utilizador 
final;
d) Para os dados móveis, o débito médio 
estimado de descarregamento e 
carregamento que possa ser registado com 
uma cobertura de rede sem fios normal, 
assim como as gamas de débitos que 
possam ser registadas;
e) Outros parâmetros de qualidade do 
serviço, na aceção do artigo 24.º, n.º 2, do 
Regulamento (XXX)*;
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
g) Uma explicação clara e compreensível 
da forma como a limitação do volume, o 
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débito efetivamente disponível e outros 
parâmetros de qualidade do serviço, bem 
como a utilização simultânea de serviços 
especializados, podem afetar, em termos 
práticos, a utilização de conteúdos, 
aplicações e serviços.
__________________
* Regulamento (UE) n.º XXX/20XX do 
Parlamento Europeu e da Comissão, de 
......, que estabelece medidas respeitantes 
ao mercado único europeu das 
comunicações eletrónicas e destinadas a 
criar um continente conectado, e que 
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 (JO L XXX de XX.XX.20XX, 
p. X).»

Or. en

Justificação

Esta alteração substitui a alteração 22 do projeto de parecer.

Alteração 291
Jürgen Creutzmann, Morten Løkkegaard

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

Texto da Comissão Alteração

(1-D) 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 acesso à Internet e serviços de 
dados, esse contrato deve incluir também 
as seguintes informações:
a) Pormenores sobre os planos de preços 
de dados unitários, planos de preços de 
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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;
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 
estimado disponível de descarregamento e 
carregamento na localização do utilizador 
final;
d) Para os dados móveis, o débito 
estimado de descarregamento e 
carregamento que possa ser registado com 
uma cobertura de rede sem fios normal 
nas redes sujeitas ao disposto nos 
contratos;
e) Outros parâmetros de qualidade do 
serviço, na aceção do artigo 24.º, n.º 2, do 
Regulamento (XXX)*;
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
g) Uma explicação clara e compreensível 
da forma como a limitação do volume, o 
débito real disponível e outros parâmetros 
de qualidade do serviço, bem como a 
utilização simultânea de serviços 
especializados, podem afetar, em termos 
práticos, a utilização de conteúdos, 
aplicações e serviços.
_________________
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* Regulamento (UE) n.º XXX/20XX do 
Parlamento Europeu e da Comissão, de 
......, que estabelece medidas respeitantes 
ao mercado único europeu das 
comunicações eletrónicas e destinadas a 
criar um continente conectado, e que 
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 (JO L XXX de XX.XX.20XX, 
p. X).»

Or. en

Justificação

Versão adaptada das propostas do relator relativas a este artigo. No que toca à cobertura da 
rede móvel, convém observar que tudo depende da rede que é efetivamente abrangida pelo 
contrato, facto que deve, portanto, ser especificado. Embora os casos das denominadas 
«surpresas nas faturas» tenham justificado a necessidade de limites de consumo nos serviços 
de itinerância, não existem problemas semelhantes nos serviços de comunicações nacionais. 
Assim, a obrigatoriedade de limites de consumo individuais afigura-se desproporcionada.

Alteração 292
Bernadette Vergnaud

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

Texto da Comissão Alteração

(1-D) É aditado, ao artigo 20.º, o seguinte 
número:
«1-A. Além das informações referidas no 
n.º 1, se o contrato incluir a disposição em 
matéria de acesso à Internet e serviços de 
dados, esse contrato deve incluir também 
as seguintes informações:
a) 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 
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unidade ou por lote numa base ad hoc ou 
de longo prazo, assim como eventuais 
limitações de débito de dados que possam 
ser aplicáveis;
b) A forma como os utilizadores finais 
podem acompanhar o nível atual do seu 
consumo, assim como definir eventuais 
limites voluntários se eles exigem custos 
adicionais no caso de contratos que 
envolvam volumes de dados prefixados;
c) Para ligações de dados fixas, a 
indicação do débito real disponível de 
descarregamento e carregamento na 
localização do utilizador final;
d) Para dados móveis, o débito médio 
estimado de descarregamento e 
carregamento que possa ser 
experienciado com uma cobertura de rede 
sem fios normal, assim como o intervalo 
de débito que possa ser experienciado;
e) Outros parâmetros da qualidade dos 
serviços, na aceção do artigo 24.º, n.º 2, 
do Regulamento (XXX)*;
f) Informações sobre eventuais 
procedimentos instaurados pelo 
fornecedor para medir e controlar o 
tráfego, na aceção do artigo 23.º, n.º 5, do 
Regulamento (XXX)*, 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, bem como na 
proteção dos dados pessoais; e
g) Uma explicação clara e compreensível 
da forma como a limitação do volume, o 
débito efetivamente disponível e outros 
parâmetros de qualidade do serviço 
podem afetar, em termos práticos, a 
utilização de conteúdos, aplicações e 
serviços;
h) Uma explicação clara e compreensível 
da largura da banda passante disponível 
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entre o serviço de acesso à Internet e os 
serviços especializados, das 
consequências que essa largura pode ter 
para a utilização de conteúdos, aplicações 
e serviços, devendo ser dada prioridade ao 
acesso à Internet, salvo se o consumidor 
decidir de outra forma.
_________________
* Regulamento (UE) n.º XXX/20XX do 
Parlamento Europeu e da Comissão, de 
… , 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 (JO L 
XXX de XX.XX.20XX, p. X).»

Or. fr

Alteração 293
Toine Manders

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

Texto em vigor Alteração

(1-E) O artigo 20.º, n.º 2, passa a ter a 
seguinte redação:

«2. Os Estados-Membros garantem aos 
assinantes o direito de rescindirem os seus 
contratos sem qualquer sanção, caso 
sejam notificados de qualquer proposta de 
alteração das condições contratuais pelas 
empresas que oferecem 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 

«2. Os consumidores, a par de outros 
utilizadores finais, caso o solicitem, devem 
ter o direito de rescindir um contrato com 
um pré-aviso de um mês, desde que 
tenham passado seis meses ou mais desde 
o início da vigência 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 
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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 dessas notificações.»

vantagens promocionais marcadas como 
tal no momento da celebração do 
contrato. Qualquer restrição à utilização 
de equipamentos terminais noutras redes 
deve ser levantada, gratuitamente, pelo 
fornecedor, o mais tardar aquando do 
pagamento da referida indemnização.»

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002L0022:20091219:EN:PDF)

Alteração 294
Jürgen Creutzmann

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

Texto da Comissão Alteração

(1-F) Ao artigo 20.º, é aditado o seguinte 
número:
«2-A. O ORECE deve emitir orientações 
sobre o estabelecimento de modelos de 
contratos que incluam as informações 
exigidas pelos n.os 1 e 1-A do presente 
artigo. Todas as orientações do ORECE 
relativas aos métodos de medição e 
formatos de publicação dos débitos de 
dados estimados, tal como definidas no 
artigo 21.º, n.º 3-A, são aplicáveis às 
informações contratuais exigidas no n.º 1-
A do presente artigo.»

Or. en

Justificação

Proposta adaptada do relator que substitui a formulação «Todas as normas do ORECE» por 
«Todas as orientações do ORECE», em consonância com a alteração do relator que introduz 
o artigo 3.º-A (novo).
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Alteração 295
Malcolm Harbour

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

Texto da Comissão Alteração

(1-G) É inserido o seguinte artigo:
«Artigo 20.º-A

Duração e rescisão do contrato
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 
consumidores a possibilidade de celebrar 
contratos de 12 meses.
2. O consumidor deve ter o direito de 
rescindir um contrato celebrado a 
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 
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relativos à prestação do serviço durante o 
período de pré-aviso.
4. Os Estados-Membros devem assegurar 
aos consumidores o direito de rescindirem 
os seus contratos sem incorrer em 
quaisquer custos, caso recebam uma
proposta de alteração das condições 
contratuais do fornecedor de 
comunicações eletrónicas públicas que 
lhes traga danos materiais. 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. O n.º 2 é 
aplicável mutatis mutandis.
5. Qualquer discrepância significativa e 
recorrente 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 20.º deve ser 
considerada uma não conformidade do 
desempenho para efeitos de determinação 
de medidas corretivas do consumidor de 
acordo com o 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 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 Estados-Membros devem assegurar 
que os fornecedores de comunicações 
eletrónicas públicas aplicam condições e 
procedimentos de rescisão de contratos 
que não levantem obstáculos ou 
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desincentivem a mudança de fornecedor 
de serviço.
8. Se um pacote de serviços oferecido aos 
consumidores incluir pelo menos uma 
ligação a uma rede de comunicações 
eletrónicas ou a um serviço de 
comunicações eletrónicas, as disposições 
supra são aplicáveis, se for caso disso, 
conjuntamente, aos elementos desse 
pacote, sendo, além disso, aplicáveis 
independentemente de quaisquer regras 
relativas à rescisão de contratos e à 
mudança de operador aplicáveis aos 
serviços de difusão linear de conteúdos.»

Or. en

Justificação

Esta alteração substitui a alteração 26 do projeto de parecer.

Alteração 296
Bernadette Vergnaud

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

Texto da Comissão Alteração

(2-G) É aditado 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 
consumidores a possibilidade de celebrar 
contratos sem período de fidelização.
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2. O consumidor deve ter o direito de 
rescindir um contrato celebrado a 
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. Sempre que os contratos ou o direito 
nacional prevejam a prorrogação tácita 
dos períodos contratuais, o fornecedor de 
comunicações eletrónicas públicas deve 
informar os consumidores, assim como 
outros utilizadores finais que o solicitem 
em tempo útil, para que estes disponham 
de, pelo menos, um mês para se oporem a 
uma prorrogação tácita. Se o consumidor 
e outro utilizador final que o solicite não 
se opuserem a uma prorrogação tácita, o 
contrato será considerado um contrato 
permanente que pode ser rescindido pelo 
consumidor e por outro utilizador final 
que o solicite em qualquer momento com 
um pré-aviso de um mês e sem quaisquer 
custos.
4. Os Estados-Membros devem assegurar 
que os consumidores e outros utilizadores 
finais que o solicitem têm 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. 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. O n.º 2 é 
aplicável mutatis mutandis.
5. Qualquer discrepância significativa 
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 
20.º deve ser considerada uma não 
conformidade do desempenho para efeitos 
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de determinação de medidas corretivas do 
consumidor e de outro utilizador final que 
o solicite, de acordo com o 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 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, com a aceitação explícita do 
consumidor.
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.»

Or. fr

Alteração 297
Jürgen Creutzmann

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

Texto da Comissão Alteração

(1-G) É aditado o seguinte artigo 20.º-A:
«Artigo 20.º-A

Duração e rescisão do contrato
1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que a duração máxima dos contratos 
celebrados entre os consumidores e os 
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fornecedores de comunicações eletrónicas 
públicas seja de 24 meses. Os 
fornecedores de comunicações eletrónicas 
públicas devem oferecer aos 
consumidores a possibilidade de celebrar 
contratos de 12 meses.
2. Sempre que os contratos ou o direito 
nacional prevejam a prorrogação tácita 
dos períodos contratuais, o fornecedor de 
comunicações eletrónicas públicas deve 
informar os consumidores, assim como 
outros utilizadores finais que o solicitem 
em tempo útil para que estes disponham 
de, pelo menos, um mês para se oporem a 
uma prorrogação tácita. Se o consumidor 
e outro utilizador final que o solicite não 
se opuser a uma prorrogação tácita, o 
contrato será considerado um contrato 
permanente que pode ser rescindido pelo 
consumidor e por outro utilizador final 
que o solicite em qualquer momento com 
um pré-aviso de um mês e sem quaisquer 
custos.
3. Os Estados-Membros devem assegurar 
que os consumidores e outros utilizadores 
finais que o solicitem têm o direito de 
rescindir os seus contratos sem 
incorrerem em quaisquer custos após o 
aviso de alterações, sem vantagens para 
eles, das condições contratuais propostas 
pelo fornecedor de comunicações 
eletrónicas públicas. 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. O n.º 2 é aplicável 
mutatis mutandis.
4. Qualquer discrepância significativa 
entre o desempenho real no que se refere 
ao débito ou a outros parâmetros de 
qualidade e os parâmetros de qualidade 
indicados pelo fornecedor de 
comunicações eletrónicas públicas em 
conformidade com o artigo 20.º deve ser 
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considerada uma não conformidade do 
desempenho para efeitos de determinação 
de medidas corretivas do consumidor, e de 
outro utilizador final que o solicite, de 
acordo com o direito nacional.
5. 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 o preço do(s) 
serviço(s) adicional(ais) ultrapasse o dos 
serviços iniciais ou os serviços adicionais 
sejam oferecidos a um preço promocional 
especial associado à renovação do 
contrato em vigor.
6. Os Estados-Membros devem assegurar 
que os fornecedores de comunicações 
eletrónicas públicas aplicam condições e 
procedimentos de rescisão de contratos 
que não levantem obstáculos ou 
desincentivem a mudança de fornecedor 
de serviço.»

Or. en

Justificação

The right to withdraw from distance or off-premise contracts within 14 is already provided 
for in the Consumer Rights Directive and therefore does not require explicit mention. 
Consumers should be protected against changes to contract conditions. However, this should 
only be the case if the changes are not to their advantage as the intention is to protect and not 
to provide for more opportunities to end a contract. Otherwise, a consumer could end a 
contract even if the provider were to lower the prices. In case of changes "neutral" for the 
consumer, a right to end should, however, apply, which is why it is not suggested to refer to 
"changes to the detriment of the consumer" but rather "not to the advantage".

Alteração 298
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 1 – ponto 1-H (novo)
Diretiva 2002/22/CE
Artigo 21
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Texto em vigor Alteração

(2-H) O artigo 21.º passa a ter a seguinte 
redação:

«Artigo 21.º «Artigo 21.º
Transparência e publicação de informações Transparência e publicação de informações

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. As 
autoridades reguladoras nacionais podem 
especificar requisitos suplementares 
relativos à forma de publicação dessas 
informações.

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que os fornecedores de comunicações 
eletrónicas públicas publicam, com a 
exceção das ofertas negociadas 
individualmente, 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 
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;
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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 
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 
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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 presente diretiva, 
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 presente 
Diretiva. 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. 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 

2. A Comissão, após consultar o ORECE, 
adota atos de execução que especifiquem 
os métodos de 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 
presente diretiva. Os referidos atos de 
execução são adotados pelo procedimento 
de exame a que se refere o artigo 37.º, 
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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.

n.º 2.

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 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 podem 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 nominal, 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 
disponibilização dos instrumentos de 
comparação.

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 
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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;
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 
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;
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
f) Informar regularmente os assinantes 
com deficiência sobre dados relativos aos 
produtos e serviços que lhes são 
destinados.
As autoridades reguladoras nacionais 
podem, se for caso disso, promover 
medidas de autorregulação ou de 
corregulação antes da aplicação de 
qualquer obrigação.
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 

4. Mediante pedido das autoridades 
públicas pertinentes, os fornecedores de 
comunicações eletrónicas públicas devem 
distribuir informações de interesse 
público, a título gratuito, aos utilizadores 
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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:

finais, sempre que adequado, através dos 
meios que normalmente utilizam nas suas 
comunicações com os utilizadores finais. 
Nesse caso, essas 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

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 de dados e dos direitos de autor e 
direitos conexos, e as respetivas 
consequências jurídicas; e

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 e o acesso ilícito 
a dados pessoais na utilização de serviços 
de comunicações eletrónicas.

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:108:0051:0051:EN:PDF)

Justificação

Transferência do artigo 25.º para a diretiva.

Alteração 299
Jürgen Creutzmann

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

Texto em vigor Alteração

(1-I) O artigo 21.º, n.º 1, passa a ter a 
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seguinte redação:
«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 
como essas informações devem ser 
publicadas.»

«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 
como essas informações devem ser 
publicadas, os quais podem prever, 
nomeadamente, a introdução de requisitos 
linguísticos destinados a assegurar que 
essas informações sejam facilmente 
compreendidas pelo consumidor.»

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002L0022:20091219:EN:PDF)

Justificação

As autoridades nacionais devem ter poderes para impor a prestação de informações 
compreensíveis ao consumidor.

Alteração 300
Regina Bastos

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 1 – ponto 1-I (novo)
Diretiva 2002/22/CE
Artigo 21 – n.º 1
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Texto em vigor Alteração

(1-I) O artigo 21.º, n.º 1, passa a ter a 
seguinte redação:

«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 
como essas informações devem ser 
publicadas.»

«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, em conformidade com o Anexo II. 
Essas informações são publicadas de forma 
clara, exaustiva e facilmente acessível 
na(s) língua(s) oficial(ais) do 
Estado-Membro em que o serviço é 
oferecido e devem ser atualizadas com 
regularidade. Qualquer diferença entre as 
condições aplicadas aos consumidores e a 
outros utilizadores finais deve ser 
explicitada. As autoridades reguladoras 
nacionais podem especificar requisitos 
suplementares relativos à forma como 
essas informações devem ser publicadas. 
Os Estados-Membros devem assegurar 
que os fornecedores de comunicações 
eletrónicas públicas sejam obrigados a 
fornecer as informações, a pedido, às 
autoridades reguladoras nacionais 
competentes, antes da sua publicação.»

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002L0022:20091219:EN:PDF)

Justificação

Clarificação de algumas disposições existentes no artigo 25.º da proposta de regulamento.
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Alteração 301
Malcolm Harbour

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 1 – ponto 1-J) (novo)
Diretiva 2002/22/CE
Artigo 21 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-J) No artigo 21.º, é aditado o seguinte 
número:
«2-A. Os Estados-Membros devem 
assegurar que as autoridades reguladoras 
nacionais, sob as orientações do ORECE, 
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.»

Or. en

Justificação

Esta alteração substitui a alteração 29 do projeto de parecer.

Alteração 302
Jürgen Creutzmann, Morten Løkkegaard

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 1 – ponto 1-K) (novo)
Diretiva 2002/22/CE
Artigo 21 – n.º 3

Texto em vigor Alteração

(1-K) O artigo 21.º, n.º 3, passa a ter a 
seguinte redação:
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«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 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;

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, eventuais limitações 
à oferta de serviços de emergência nos 
termos do artigo 26.º, assim como 
eventuais alterações aos mesmos;

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 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) Informar sobre eventuais 
procedimentos instaurados pelo 
fornecedor para medir e condicionar o 
tráfego, 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 de 
dados estimado disponível de 
descarregamento e carregamento no 
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Estado-Membro de residência do 
utilizador final e, para dados móveis, o 
débito médio estimado de 
descarregamento e carregamento que 
possa ser registado com cobertura normal 
de rede sem fios nas redes sujeitas ao 
disposto no contrato do consumidor;
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;
iv) uma explicação clara e compreensível 
da forma como a limitação do volume de 
dados, o débito efetivamente disponível e 
outros parâmetros de qualidade, bem 
como a utilização simultânea de serviços 
especializados podem afetar, em termos 
práticos, a utilização de conteúdos, 
aplicações e serviços.
v) 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) 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

e) Informar os consumidores e os 
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 
(Diretiva «Privacidade e Comunicações 
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Eletrónicas»); e
f) Informar regularmente os assinantes
com deficiência sobre dados relativos aos 
produtos e serviços que lhes são 
destinados.

f) Informar regularmente os consumidores 
e os utilizadores finais com deficiência, 
quando aplicável, sobre dados relativos 
aos produtos e serviços que lhes são 
destinados, bem como sobre as medidas 
tomadas para assegurar a equivalência no 
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.»

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002L0022:20091219:EN:PDF)

Justificação

Alteração em linha com a sugestão do relator. Relativamente aos planos de preços por lote e 
com taxas fixas, foram suprimidos os limites de consumo individuais.

Alteração 303
Bernadette Vergnaud

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 1 – ponto 1-K (novo)
Diretiva 2002/22/CE
Artigo 21 – n.º 3

Texto em vigor Alteração

(1-K) O artigo 21.º, n.º 3, passa a ter a 
seguinte redação: 

«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 a) Comunicar aos assinantes informações 



AM\1010616PT.doc 201/265 PE524.526v01-00

PT

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;

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 
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 acesso
aos serviços de emergência e à informação 
sobre a localização da pessoa que efetua a 
chamada para todos os serviços relevantes 
oferecidos, eventuais limitações à oferta 
de serviços de emergência nos termos do 
artigo 26.º, assim como eventuais 
alterações aos mesmos;

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 controlar 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;

d-A) Fornecer informações sobre os 
serviços de acesso à Internet, sempre que 
oferecidos, especificando o seguinte:
i) Para ligações de dados fixas, indicação 
do débito de dados real disponível de 
descarregamento e carregamento no local 
de residência do utilizador final e, para 
dados móveis, o débito de dados médio 
estimado de descarregamento e 
carregamento que possa ser 
experienciado com cobertura normal de 
rede sem fios, assim como o intervalo de 
débito que possa ser experienciado,
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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 
de longo prazo, assim como eventuais 
limitações de débito de dados que possam 
ser aplicáveis,
iii) A forma como os utilizadores finais 
podem acompanhar o nível atual do seu 
consumo, assim como definir eventuais 
limites voluntários,
iv) Uma explicação clara e compreensível 
da forma como a limitação do volume de 
dados, o débito efetivamente disponível e 
outros parâmetros de qualidade do serviço 
podem afetar, em termos práticos, a 
utilização de conteúdos, aplicações e 
serviços,
v) Uma explicação clara e compreensível 
da largura da banda passante disponível 
entre o serviço de acesso à Internet e os 
serviços especializados, das 
consequências que essa largura pode ter 
para a utilização de conteúdos, aplicações 
e serviços, devendo ser dada prioridade ao 
acesso à Internet, salvo se o consumidor 
decidir de outra forma,
vi) Informações sobre eventuais 
procedimentos instaurados pelo 
fornecedor para medir e controlar o 
tráfego, na aceção do artigo 23.º, n.º 5, do 
Regulamento (XXX)*, 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) 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 

e) Informar os consumidores e os 
utilizadores finais, sempre que adequado,
do seu direito de decidir incluir ou não os 
seus dados pessoais numa lista e dos tipos 
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Diretiva 2002/58/CE (Diretiva 
«Privacidade e Comunicações 
Eletrónicas»); e

de dados em causa, de acordo com o artigo 
12.º da Diretiva 2002/58/CE (Diretiva 
"Privacidade e Comunicações 
Eletrónicas");

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

f) Informar regularmente os consumidores 
e, sempre que adequado, os 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 no 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.

__________________
* Regulamento (UE) n.º XXX/20XX do 
Parlamento Europeu e da Comissão, de 
… , 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 (JO L 
XXX de XX.XX.20XX, p. X).»

Or. fr

(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:337:0011:01:fr:HTML)

Alteração 304
Regina Bastos

Proposta de regulamento
Artigo 36 – parágrafo – alínea 1-K) (nova)
Diretiva 2002/22/CE
Artigo 21 – parágrafo 3

Texto em vigor Alteração

(1-K) O artigo 21.º, n.º 3, passa a ter a 
seguinte redação:

“3. Os Estados-Membros asseguram que as “3. Os Estados-Membros asseguram que as 
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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:

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 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;

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 acesso 
aos serviços de emergência e à informação 
sobre a localização da pessoa que efetua a 
chamada para todos os serviços relevantes 
oferecidos, eventuais limitações à oferta 
de serviços de emergência nos termos do 
artigo 26.º, assim como eventuais 
alterações aos mesmos;

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 
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;

da) Fornecer informações sobre os 
serviços de acesso à Internet, sempre que 
oferecidos, especificando o seguinte:
i) Para ligações de dados fixas, o débito de 
dados estimado disponível de 
descarregamento e carregamento no 
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Estado Membro de residência do 
utilizador final e, para dados móveis, o 
débito de dados médio estimado de 
descarregamento e carregamento que 
possa ser experienciado com cobertura 
normal de rede sem fios, assim como o 
intervalo de débito que possa ser 
experienciado;
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 
de longo prazo, assim como eventuais 
limitações de débito de dados que possam 
ser aplicáveis;
iii) A forma como os utilizadores finais 
podem acompanhar o nível atual do seu 
consumo, assim como definir eventuais 
limites voluntários;

iv) Uma explicação clara e compreensível 
da forma como a limitação do volume de 
dados, o débito efetivamente disponível e 
outros parâmetros de qualidade, bem 
como a utilização simultânea de serviços 
especializados podem afetar, em termos 
práticos, a utilização de conteúdos, 
aplicações e serviços.
v) 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, tal como 
referido no artigo 23 da 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 bem como sobre o 
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modo como esses procedimentos poderão 
repercutir‑ se na qualidade do serviço, a 
privacidade dos utilizadores finais e a 
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

e) Informar os consumidores e os 
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 (Diretiva 
«Privacidade e Comunicações 
Eletrónicas»); e

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

f) Informar regularmente os consumidores 
e os 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 no 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.”

Or. pt

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002L0022:20091219:EN:PDF)

Justificação

Por uma questão de clareza jurídica, no artigo 21, §3, alínea v) da Diretiva 2002/22/CE 
acrescenta-se uma referência ao artigo 23 da proposta de regulamento "Continente 
Conectado" que define as regras de gestão de tráfego da rede.

Alteração 305
Malcolm Harbour

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 1 – ponto 1-L) (novo)
Diretiva 2002/22/CE
Artigo 21-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(1-L) É inserido o seguinte artigo:
«Artigo 21.º-A

Controlo do consumo
1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que, sempre que as autoridades 
reguladoras nacionais o entendam 
adequado, os fornecedores de 
comunicações eletrónicas oferecem aos 
consumidores e utilizadores finais a 
possibilidade de monitorizarem e 
controlarem a sua utilização de serviços 
de comunicações eletrónicas pós-pagos 
faturados com base no tempo ou nos 
volumes de consumo. Este mecanismo 
tem de incluir:
a) Acesso a informações em tempo 
oportuno sobre o seu consumo de 
serviços;
b) A possibilidade de definir um teto 
financeiro para a sua utilização e de 
solicitar uma notificação quando uma 
percentagem acordada desse teto for 
atingida, 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 com 
vista à aplicação do disposto no n.º 1 e 
indicar se se justificam ou não os 
encargos relacionados com custos, bem 
como emitir orientações sobre os 
segmentos de mercado em que estas 
medidas de controlo do consumo são 
proporcionais aos objetivos visados.»

Or. en

Justificação

Esta alteração substitui a alteração 32 do projeto de parecer.
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Alteração 306
Jürgen Creutzmann, Morten Løkkegaard

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

Texto da Comissão Alteração

(1-L) É inserido o seguinte artigo:
«Artigo 21.º-A

Controlo do consumo
1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que os fornecedores de comunicações 
eletrónicas oferecem aos consumidores e 
utilizadores finais a possibilidade de 
monitorizarem e controlarem a sua 
utilização de serviços de comunicações 
eletrónicas pós-pagos faturados com base 
no tempo ou nos volumes de consumo e 
de serviços de comunicações eletrónicas 
pré-pagos com carregamento automático. 
Este mecanismo tem de incluir:
a) Acesso a informações em tempo 
oportuno sobre o seu consumo de 
serviços;
b) Em todos os contratos celebrados ou 
renovados após (JO introduzir data de 
transposição), a possibilidade de definir 
um teto financeiro para a sua utilização e 
de solicitar uma notificação quando uma 
percentagem acordada desse teto for 
atingida, 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 com 
vista à aplicação do disposto no n.º 1 e 
indicar se se justificam ou não os 
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encargos relacionados com custos.»

Or. en

Alteração 307
Regina Bastos

Proposta de regulamento
Artigo 36 – parágrafo – ponto 1 l (novo)
Diretiva 2002/22/CE
Artigo 21-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1l) É aditado o seguinte artigo:
“Artigo 21-A

Controlo do consumo
1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que os fornecedores de comunicações 
eletrónicas proporcionam gratuitamente 
aos consumidores e aos utilizadores finais 
um mecanismo para acompanhar e 
controlar a sua utilização de 
comunicações eletrónicas. Esse 
mecanismo deve incluir:
a) Acesso a informações em tempo 
oportuno sobre o seu consumo de 
serviços.
b) A possibilidade de definir um teto 
financeiro para a sua utilização, de 
solicitar uma notificação quando uma 
percentagem acordada desse teto foi 
alcançada, o procedimento a seguir para 
continuar a utilização após a 
ultrapassagem desse teto e os planos de 
preços aplicáveis. Após atingirem um 
limite financeiro, os utilizadores finais 
devem continuar a poder receber 
chamadas e mensagens SMS, bem como 
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 
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faturação acordado.
c) Faturas discriminadas em formato 
eletrónico ou em papel.”

Or. pt

Justificação

Concordando com a criação de um mecanismo de controlo de consumo (alteração 32 do 
projeto de parecer da IMCO), entendemos no entanto que tal deve ser proporcionado de 
forma gratuita aos consumidores e utilizadores finais, tal como já é a prática corrente de 
vários fornecedores em vários Estados-Membros. Dai não ser necessário o ORECE criar 
diretrizes sobre a matéria.

Alteração 308
Regina Bastos

Proposta de regulamento
Artigo 36 – parágrafo – ponto 1-M (novo)
Diretiva 2002/22/CE
Artigo 21-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-M) É aditado o seguinte Artigo: 
“Artigo 21-B

Ofertas agregadas
Os Estados-Membros garantirão que caso 
seja oferecido ao consumidor um pacote 
de serviços que inclua pelo menos uma 
ligação a uma rede de comunicações 
eletrónicas ou um serviço de 
comunicações eletrónicas, os artigos 
20.º-A (novo) e 30.º da presenteDiretiva
são aplicáveis a todos os elementos do 
pacote.”

Or. pt

Justificação

As ofertas agregadas focam assim integradas naDiretiva USD, sendo aplicáveis os artigos 
20.º-A (duração e rescisão de contratos) e 30.° (portabilidade dos números)
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Alteração 309
Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 1 – ponto 2
Diretiva 2002/18/CE

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Justificação

Supressão necessária para manter ou alterar os artigos em causa.

Alteração 310
Bernadette Vergnaud

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 1 – ponto 2
Diretiva 2002/22/CE

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.

Or. fr

Alteração 311
Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 1 – ponto 2-A (novo)
Diretiva 2002/18/CE
Artigo 26

Texto em vigor Alteração

(2-A) O artigo 26.º passa a ter a seguinte 
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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 e de redes 
de telecomunicações privadas, 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.

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. Os utilizadores finais devem 
também poder aceder diretamente ao 
número «112» ao efetuarem uma 
chamada a partir de uma rede de 
telecomunicações privada.

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 são atendidas e 
tratadas de modo, no mínimo, tão expedito 
e eficaz quanto 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 são atendidas e tratadas de 
modo, no mínimo, tão expedito e eficaz 
quanto as chamadas efetuadas para o 
número ou números nacionais de 
emergência, caso estes permaneçam ativos. 
A Comissão, em consulta com as 
autoridades reguladoras nacionais e os 
serviços de emergência, adota uma 
recomendação sobre os indicadores de 
desempenho dirigida aos 
Estados-Membros. A Comissão publica, 
com uma periodicidade bianual, um 
relatório sobre a eficácia da aplicação do 
número «112» e o funcionamento dos 
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indicadores de desempenho. O primeiro 
desses relatórios deverá ser apresentado 
ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
até ao final de 2015.

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 
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.

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 
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 asseguram que as 
empresas em causa ponham gratuitamente 
à disposição da autoridade responsável 
pelo tratamento das chamadas de 
emergência informação sobre a localização 
da pessoa que efetua a chamada, 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 asseguram que as 
empresas em causa ponham gratuitamente 
à disposição da autoridade responsável 
pelo tratamento das chamadas de 
emergência informação sobre a localização 
da pessoa que efetua a chamada, 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», incluindo 
as chamadas efetuadas a partir de redes 
de telecomunicações privadas e as 
chamadas itinerantes. Os 
Estados-Membros podem alargar esta 
obrigação de modo a abrangerem números 
nacionais de chamadas de emergência. A 
Comissão pode adotar, até ao final de 
2015 e mediante um ato de execução, 
critérios de precisão e de fiabilidade da 
informação sobre a localização fornecida 
aos serviços de emergência.

6. Os Estados-Membros assegurarão que os 
cidadãos sejam adequadamente informados 
da existência e utilização do número único 
europeu de chamadas de emergência 
"112", nomeadamente através de 
iniciativas destinadas especificamente às 

6. Os Estados-Membros e a Comissão
assegurarão que os cidadãos sejam 
adequadamente informados da existência e 
utilização do número único europeu de 
chamadas de emergência «112», 
nomeadamente através de iniciativas 
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pessoas que viajam entre Estados-
-Membros.

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, 
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.»

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002L0022:20091219:EN:PDF)

Justificação

Esta alteração visa melhorar o desempenho do número único europeu de chamadas de 
emergência «112» e prevê a existência de serviços de localização de chamadas de 
emergência.

Alteração 312
Bernadette Vergnaud, Marc Tarabella

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:

«Artigo 26.º «Artigo 26.º
Serviços de emergência e número único 
europeu de chamadas de emergência

Serviços de emergência e número único 
europeu de chamadas de emergência

1. Os Estados--Membros assegurarão que 
todos os utilizadores finais dos serviços a 
que se refere o n.º 2, inclusive os 

1. Os Estados--Membros assegurarão que 
todos os utilizadores finais dos serviços a 
que se refere o n.º 2, inclusive os 
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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.

utilizadores de postos públicos e os 
utilizadores de redes de telecomunicação 
privadas, 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.

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. Os utilizadores finais também 
devem poder ter acesso ao «112» 
diretamente a partir de uma rede de 
telecomunicações privada.

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, após consulta às autoridades 
de regulação nacionais e aos serviços de 
emergência, deve definir indicadores de 
desempenho obrigatórios aplicáveis aos 
Estados-Membros. 

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 
deficiência possam aceder aos serviços de 
emergência quando viajam noutros 

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 
deficiência possam aceder aos serviços de 
emergência quando viajam noutros 
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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.

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 aplicar-se-á 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 aplicar-se-á a todas as 
chamadas para o número único europeu de 
chamadas de emergência «112», incluindo 
as chamadas efetuadas a partir de uma 
rede de telecomunicação privada e as 
chamadas de itinerância. Os 
Estados-Membros podem alargar esta 
obrigação de modo a abrangerem números 
nacionais de chamadas de emergência. Até 
6 meses após a entrada em vigor do 
Regulamento (UE) (XXX)*, o ORECE, 
após consulta das partes interessadas e 
em cooperação estreita com a Comissão, 
deve estabelecer critérios obrigatórios de 
precisão e fiabilidade da informação sobre 
a localização a fornecer aos serviços de 
emergência. Os Estados-Membros devem 
estar em conformidade com estes critérios 
o mais tardar um ano após a sua 
publicação. A Comissão deve ainda 
garantir no prazo de 18 meses após a 
entrada em vigor do Regulamento (UE) 
(XXX)** que o nível de precisão e 
fiabilidade da localização da chamada 
para o número de emergência “112” 
efetuada de um terminal móvel compatível 
com o sistema GNSS seja equivalente ao 
de uma chamada eCall.

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

6. Os Estados-Membros e a Comissão
assegurarão que os cidadãos sejam 
adequadamente informados da existência e 
utilização do número único europeu de 
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“112”, nomeadamente através de 
iniciativas destinadas especificamente às 
pessoas que viajam entre 
Estados-Membros.

chamadas de emergência «112», 
nomeadamente através de iniciativas 
destinadas especificamente às pessoas que 
viajam entre Estados-Membros. Cabe à 
Comissão apoiar e complementar a ação 
dos Estados-Membros.

7. Para assegurar a efetiva implementação 
dos serviços “112” nos Estados-Membros, 
a Comissão, após consulta do BERT, pode
aprovar medidas técnicas de execução. No 
entanto, estas medidas técnicas de 
execução serão adotadas sem prejuízo para 
a organização dos serviços de emergência, 
nem terão qualquer impacto nela, 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, 
deve aprovar medidas técnicas de 
execução. Estas medidas devem permitir a 
implantação de um serviço «112» 
interoperável de nova geração no prazo 
máximo de 4 anos após a entrada em 
vigor do Regulamento (UE) (XXX)***, 
incluindo aplicações multimédia. No 
entanto, estas medidas técnicas de 
execução serão adotadas sem prejuízo para 
a organização dos serviços de emergência, 
nem terão qualquer impacto nela, que 
continua a ser da exclusiva competência 
dos Estados-Membros.

7-A. A Comissão garante a manutenção 
de uma base de dados dos números E.164 
dos serviços de emergência europeus, 
para que estes possam ser contactados de 
um Estado-Membro para outro.

Essas medidas, que têm por objeto alterar 
elementos não essenciais da presente 
diretiva, completando-a, são aprovadas 
pelo procedimento de regulamentação com 
controlo a que se refere o artigo 37.º, 
n.º 2.»

__________________
* Regulamento (UE) n.º XXX/20XX do 
Parlamento Europeu e da Comissão, de 
… , 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 (JO L 
XXX de XX.XX.20XX, p. X).
** Regulamento (UE) n.º XXX/20XX do 
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Parlamento Europeu e da Comissão, de 
… , 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 (JO L 
XXX de XX.XX.20XX, p. X).
*** Regulamento (UE) n.º XXX/20XX do 
Parlamento Europeu e da Comissão, de 
… , 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 (JO L 
XXX de XX.XX.20XX, p. X).»

Or. fr

(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:337:0011:01:fr:HTML)

Alteração 313
Christian Engström

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

Texto em vigor Alteração

(2-A) O artigo 26.º, n.º 1, passa a ter a 
seguinte redação:

«1. Os Estados-Membros garantirão que 
todos os utilizadores finais de serviços 
telefónicos publicamente disponíveis, 
incluindo os utilizadores de postos 
públicos, possam telefonar gratuitamente 
para os serviços de emergência utilizando o 
número de telefone de emergência único 
europeu "112", para além de quaisquer 
outros números de telefone nacionais de 
emergência especificados pelas entidades 

«1. Os Estados-Membros garantirão que 
todos os utilizadores finais de serviços 
telefónicos publicamente disponíveis, 
incluindo os utilizadores de postos públicos 
e de redes de telecomunicações privadas, 
possam telefonar gratuitamente para os 
serviços de emergência utilizando o 
número de telefone de emergência único 
europeu «112», para além de quaisquer 
outros números de telefone nacionais de 



AM\1010616PT.doc 219/265 PE524.526v01-00

PT

reguladoras nacionais.» emergência especificados pelas entidades 
reguladoras nacionais.»

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:108:0051:0051:EN:PDF)

Alteração 314
Christian Engström

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

Texto em vigor Alteração

(2-B) O artigo 26.º, n.º 2, passa a ter a 
seguinte redação:

«2. Os Estados-Membros garantirão que 
as chamadas para o número único de 
chamada de emergência europeu "112" 
sejam atendidas e tratadas 
adequadamente, da forma que melhor se 
coadune com a organização nacional dos 
sistemas de emergência, tendo em conta 
as possibilidades técnicas das redes.»

«2. Os Estados-Membros, em consulta 
com as autoridades reguladoras 
nacionais, os responsáveis pelos serviços 
de emergência e os prestadores, 
asseguram 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.

Os utilizadores finais devem também 
poder aceder diretamente ao número 
«112» ao efetuarem uma chamada a 
partir de uma rede de telecomunicações 
privada.

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:108:0051:0051:EN:PDF)

Alteração 315
Christian Engström
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Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 1 – ponto 2-C (novo)
Diretiva 2002/22/CE
Artigo 26 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-C) Ao artigo 26.º, é aditado o seguinte 
número:
«3-A. A Comissão mantém uma base de 
dados de números E.164 de serviços de 
emergência europeus para garantir que os 
serviços de emergência possam contactar 
entre si.»

Or. en

Alteração 316
Christian Engström

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 1 – ponto 2-D (novo)
Diretiva 2002/22/CE
Artigo 26 – n.º 5

Texto em vigor Alteração

(2-D) O artigo 26.º, n.º 5, passa a ter a 
seguinte redação:

«5. Os Estados-Membros asseguram que as 
empresas em causa ponham gratuitamente 
à disposição da autoridade responsável 
pelo tratamento das chamadas de 
emergência informação sobre a localização 
da pessoa que efetua a chamada, 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 

«5. Os Estados-Membros asseguram que as 
empresas em causa ponham gratuitamente 
à disposição da autoridade responsável 
pelo tratamento das chamadas de 
emergência informação sobre a localização 
da pessoa que efetua a chamada, 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», incluindo 
as chamadas efetuadas a partir de redes 
de telecomunicações privadas e as 
chamadas itinerantes. Os 
Estados-Membros podem alargar esta 
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critérios de precisão e de fiabilidade da 
informação sobre a localização fornecida.»

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.»

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:108:0051:0077:EN:PDF)

Alteração 317
Bernadette Vergnaud, Marc Tarabella

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

Texto da Comissão Alteração

(2-E) É aditado o seguinte artigo:
«Artigo 26.º-A
Sistema “112” inverso da UE
Os Estados-Membros devem assegurar, 
através de redes de telecomunicações, o 
estabelecimento de um sistema de 
comunicação «112 inverso» que abranja 
todo o território da UE, 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, após 
consulta ao ORECE e aos serviços de 
proteção civil, estabelecer, o mais tardar 2 
anos após a entrada em vigor do 
Regulamento (XXX)*, as normas e 
especificações necessárias para a criação 
deste sistema, tendo em conta os sistemas 
nacionais e regionais existentes e em 
conformidade com a legislação em 
matéria de proteção de dados privados. 
Cabe à Comissão garantir que o sistema 
«112 inverso» está operacional o mais 
tardar 4 anos após a entrada em vigor de
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(XXX)1.
__________________
* Regulamento (UE) n.º XXX/20XX do 
Parlamento Europeu e da Comissão, de 
… , 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 (JO L 
XXX de XX.XX.20XX, p. X).
** Regulamento (UE) n.º XXX/20XX do 
Parlamento Europeu e da Comissão, de 
… , 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 (JO L 
XXX de XX.XX.20XX, p. X).»

Or. fr

Alteração 318
Toine Manders

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 1 – ponto 2-F (novo)
Diretiva 2002/22/CE
Artigo 30 – n.º 4

Texto em vigor Alteração

(2-F) O artigo 30.º, n.º 4, passa a ter a 
seguinte redação:

«A transferência de números e a 
subsequente ativação destes devem ser 
executadas no prazo mais curto 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. 

«A transferência de números e a 
subsequente ativação destes devem ser 
executadas no prazo mais curto possível. 
Os utilizadores finais que tenham 
celebrado um acordo de transferência de 
um número para um novo fornecedor têm 
esse número ativado no prazo de um dia 
útil após a conclusão do acordo. O novo 
fornecedor de comunicações eletrónicas 
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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.

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 pode exceder 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, em conformidade com as 
orientações do ORECE. 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. Em qualquer caso, a perda do 
serviço durante o processo de portabilidade 
não pode exceder 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 ou de 
portabilidade abusiva da sua parte ou em 
seu nome.

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002L0022:20091219:EN:PDF)

Alteração 319
Regina Bastos

Proposta de regulamento
Artigo 36 – parágrafo 1 – ponto 2-F (novo)
Diretiva 2002/22/CE
Artigo 30 – parágrafo 4
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Texto em vigor Alteração

(2-F) O artigo 30.º, n.º 4, passa a ter a 
seguinte redação:

"4. A transferência de números e a 
subsequente ativação destes devem ser 
executadas no prazo mais curto 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 a 
subsequente ativação destes devem ser 
executadas no prazo mais curto 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.

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, em conformidade com as 
diretrizes do ORECE. 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. 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 ou de 
portabilidade abusiva da sua parte ou em 
seu nome."

Or. pt

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002L0022:20091219:EN:PDF)

Alteração 320
Malcolm Harbour
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Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 1 – ponto 2-F (novo)
Diretiva 2002/22/CE
Artigo 30 – n.º 4

Texto em vigor Alteração

(2-F) O artigo 30.º, n.º 4, passa a ter a 
seguinte redação:

«4. A transferência de números e a 
subsequente ativação destes devem ser 
executadas no prazo mais curto 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 a 
subsequente ativação destes devem ser 
executadas no prazo mais curto possível. 
Os utilizadores finais que tenham
celebrado um acordo de transferência de 
um número para um novo fornecedor têm 
esse número ativado no prazo de um dia 
útil após a conclusão do acordo.

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 pode exceder 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, em conformidade com as 
orientações do ORECE. 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 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 pode exceder 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 ou de 
portabilidade abusiva da sua parte ou em 
seu nome.»

Or. en

(http://eur-
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lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002L0022:20091219:EN:PDF)

Justificação

Esta alteração substitui a alteração 35 do projeto de parecer.

Alteração 321
Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 2-F (novo)
Diretiva 2002/22/CE
Artigo 30 – n.º 4

Texto em vigor Alteração

(2-F) O artigo 30.º, n.º 4, passa a ter a 
seguinte redação:

«4. A transferência de números e a 
subsequente ativação destes devem ser 
executadas no prazo mais curto 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 a 
subsequente ativação destes devem ser 
executadas no prazo mais curto possível. 
Os utilizadores finais que tenham 
celebrado um acordo de transferência de 
um número para um novo fornecedor têm 
esse número ativado no prazo de um dia 
útil após a conclusão do acordo.

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 pode exceder 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. 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. Em 
qualquer caso, a perda do serviço durante o 
processo de portabilidade não pode exceder 
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 

Os Estados-Membros garantem a 
existência de sanções adequadas a aplicar 
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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.»

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.»

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002L0022:20091219:EN:PDF)

Justificação

Alterações em linha com o proposto pelo relator. No entanto, a portabilidade dos números 
nem sempre é possível no prazo de um dia após a celebração do acordo. Em primeiro lugar, 
há casos em que pode ser expressamente acordado realizar a portabilidade numa fase 
posterior; em segundo lugar, em casos excecionais, dependendo da infraestrutura da rede 
fixa em causa, o processo de portabilidade pode implicar obras de engenharia no terreno, 
que serão difíceis de coadunar com o prazo em apreço.

Alteração 322
Regina Bastos

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 1– ponto 2-G (novo)
Diretiva 2002/22/CE
Artigo 30 – parágrafo 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. 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 
transferidos para outro fornecedor contra 
a sua vontade.

Or. pt

Justificação

Com a passagem deste texto da proposta de Regulamento (art.º 30§4) para aDiretiva USD, 
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clarificam-se deste modo as obrigações dos operadores no processo de portabilidade do 
número.

Alteração 323
Regina Bastos

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 1 – ponto 2-H (novo)
Diretiva 2002/22/CE
Artigo 30 – parágrafo 4-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-B. Os Estados-Membros devem obrigar 
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, a 
indemnizar os utilizadores finais que são 
expostos a tais atrasos ou abusos.

Or. pt

Justificação

Por uma questão de clareza jurídica, estas regras contempladas na proposta de Regulamento 
são assim transferidas para a Diretiva USD.

Alteração 324
Malcolm Harbour

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 1 – ponto 2-I (novo)
Diretiva 2002/22/CE
Artigo 30 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-I) Ao artigo 30.º, é aditado o seguinte 
número:
«5-A. Se um pacote de serviços oferecido 
aos consumidores incluir pelo menos uma 
ligação a uma rede de comunicações 
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eletrónicas ou a um serviço de 
comunicações eletrónicas, as disposições 
supra são aplicáveis, se for caso disso, 
conjuntamente, aos elementos desse 
pacote, sendo, além disso, aplicáveis 
independentemente de quaisquer regras 
correspondentes pertinentes relativas aos 
serviços de difusão linear de conteúdos.»

Or. en

Alteração 325
Christian Engström

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

Texto da Comissão Alteração

(4) É aditado o seguinte artigo 4.º-A: Suprimido
Artigo 4.º-A
1. O presente artigo é aplicável aos 
prestadores de serviços de itinerância que: 
a) Apliquem, por predefinição e em todos 
os seus pacotes de retalho que incluam 
serviços regulamentados de itinerância, a 
tarifa de serviço doméstico aplicável tanto 
a serviços domésticos como a serviços 
regulamentados de itinerância na União, 
como se os serviços regulamentados de 
itinerância fossem consumidos na rede 
doméstica; e
b) Assegurem, através das suas próprias 
redes ou por via de acordos de itinerância 
bilaterais ou multilaterais com outros 
prestadores de serviços de itinerância, o 
cumprimento do disposto na alínea a) por, 
no mínimo, um prestador de serviços de 
itinerância em todos os Estados-Membros. 
2. Os n.os 1, 6 e 7 não impossibilitam a 
limitação, por um prestador de serviços de 
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itinerância, do consumo de serviços 
regulamentados de itinerância a nível 
retalhista com a tarifa de serviço 
doméstico aplicável por referência a um 
critério de utilização razoável. Qualquer 
critério de utilização razoável deve ser 
aplicado de modo a que os consumidores 
que usufruem dos vários pacotes de 
retalho domésticos do prestador de 
serviços de itinerância estejam em 
condições de reproduzir com confiança o 
padrão de consumo doméstico típico 
associado aos respetivos pacotes de 
retalho domésticos quando viajam 
periodicamente na União. Um prestador 
de serviços de itinerância que recorra a 
esta possibilidade deve publicar, em 
conformidade com o artigo 25.º, n.º 1, 
alínea b), do Regulamento XXX/2014 e 
incluir nos seus contratos, em 
conformidade com o disposto no artigo 
26.º, n.º 1, alíneas b) e c), do mesmo 
regulamento, informações quantificadas e 
pormenorizadas sobre o método de 
aplicação do critério de utilização 
razoável, por referência aos principais 
parâmetros das tarifas, do volume ou 
outros, do pacote de retalho em questão.
Até 31 de dezembro de 2014, o ORECE 
deve, após consultas com as partes 
interessadas e em estreita colaboração 
com a Comissão, definir orientações 
gerais para a aplicação dos critérios de 
utilização razoável nos contratos de 
retalho utilizados pelos prestadores de 
serviços de itinerância ao abrigo do 
presente artigo. O ORECE deve 
desenvolver tais orientações por 
referência ao objetivo global definido no 
primeiro parágrafo e terá na máxima 
conta, em particular, a evolução dos 
padrões de preços e consumo nos 
Estados-Membros, o grau de 
convergência dos níveis de preços 
domésticos em toda a União, os eventuais 
efeitos observáveis da itinerância a tarifas 
ao nível das dos serviços domésticos na 
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evolução dessas tarifas e a evolução das 
tarifas de itinerância por grosso para o 
diferencial de tráfego entre prestadores de 
serviços de itinerância.
A autoridade reguladora nacional 
competente deve monitorizar e fiscalizar a 
aplicação dos critérios de utilização 
razoável, tendo na máxima conta as 
orientações gerais do ORECE após a sua 
aprovação, e deve assegurar que não são 
aplicadas condições abusivas.
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 
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.
4. As tarifas de itinerância regulamentada 
a retalho definidas nos artigos 8.º, 10.º e 
13.º não são aplicáveis a serviços de 
itinerância oferecidos por prestadores de 
serviços de itinerância ao abrigo do 
presente artigo, na medida em que tais 
serviços sejam cobrados ao nível da tarifa 
de serviço doméstico aplicável. 
Sempre que um prestador que presta 
serviços de itinerância ao abrigo do 
presente artigo aplicar tarifas diferentes 
da tarifa de serviço doméstico aplicável 
para o consumo de serviços 
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regulamentados de itinerância que 
ultrapasse a utilização razoável de tais 
serviços em conformidade com o n.º 2 ou 
sempre que um utilizador final individual 
renunciar explicitamente ao benefício de 
tarifas de serviço doméstico nos serviços 
regulamentados de itinerância em 
conformidade com o n.º 3, as tarifas para 
tais serviços regulamentados de 
itinerância não devem ultrapassar as 
tarifas de itinerância a retalho definidas 
nos artigos 8.º, 10.º e 13.º. 
5. Um prestador de serviços de itinerância 
que pretenda prestar serviços ao abrigo do 
presente artigo deve notificar ao Gabinete 
do ORECE a sua declaração e eventuais 
acordos bilaterais ou multilaterais 
mediante os quais cumpre as condições 
constantes do n.º 1, bem como quaisquer 
alterações dos mesmos. O prestador de 
serviços de itinerância que procede à 
notificação deve nela incluir elementos 
comprovativos de que a mesma foi aceite 
pelos eventuais parceiros contratuais em 
acordos de itinerância bilaterais ou 
multilaterais notificados. 
6. No período que decorre entre 1 de julho 
de 2014 e 30 de junho de 2016, o presente 
artigo é aplicável aos prestadores de 
serviços de itinerância que não 
preenchem as condições estabelecidas no 
n.º 1, caso preencham as seguintes 
condições:
a) O prestador de serviços de itinerância 
notifica ao Gabinete do ORECE, em 
conformidade com o n.º 5, a sua 
declaração e os eventuais acordos de 
itinerância bilaterais ou multilaterais, 
fazendo referência específica ao presente 
número.
b) O prestador de serviços de itinerância 
assegura, através das suas redes ou por 
via de acordos de itinerância bilaterais ou 
multilaterais com outros prestadores de 
serviços de itinerância, que as condições 
constantes das alíneas c), d) e e) são 
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cumpridas em, no mínimo, 17 
Estados-Membros que representem 70 % 
da população da União;
c) Tanto o prestador de serviços de 
itinerância como qualquer parceiro 
contratual na aceção da alínea b) 
comprometem-se a disponibilizar e 
oferecer ativamente, o mais tardar a partir 
de 1 de julho de 2014, ou a partir da data 
de notificação, consoante a mais tardia 
destas datas, pelo menos um pacote de 
retalho com uma opção tarifária segundo 
a qual a tarifa de serviço doméstico 
aplicável se aplica tanto a serviços 
domésticos como a serviços 
regulamentados de itinerância na União, 
como se os serviços regulamentados de 
itinerância fossem consumidos na rede 
doméstica;
d) Tanto o prestador de serviços de 
itinerância como qualquer parceiro 
contratual na aceção da alínea b) 
comprometem-se a disponibilizar e 
oferecer ativamente, o mais tardar a partir 
de 1 de julho de 2015, ou a partir da data 
de notificação, consoante a mais tardia 
destas datas, tais opções tarifárias em 
pacotes a retalho que, em 1 de janeiro do 
mesmo ano, tenham sido utilizados por, 
pelo menos, 50 % da sua base de clientes.
e) Tanto o prestador de serviços de 
itinerância como qualquer parceiro 
contratual na aceção da alínea b) 
comprometem-se a cumprir, o mais tardar 
a partir de 1 de julho de 2016, o disposto 
no n.º 1, alínea b), em todos os seus 
pacotes retalhistas.
O prestador de serviços de itinerância que 
preste serviços ao abrigo do presente 
artigo e qualquer parceiro contratual na 
aceção da alínea b) podem, em alternativa 
ao compromisso a que se refere a alínea 
d), assumir o compromisso de que, a 
partir de 1 de julho de 2015, ou a partir da 
data de notificação, consoante a mais 
tardia destas datas, as eventuais 
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sobretaxas de itinerância aplicadas para 
além da tarifa de serviço doméstico 
aplicável nos seus vários pacotes a retalho 
não são, em conjunto, superiores a 50 % 
das tarifas aplicáveis nesses pacotes a 1 de 
janeiro de 2015, independentemente do 
facto de tais sobretaxas serem calculadas 
com base em unidades como minutos de 
voz ou megabytes, em períodos tais como 
dias ou semanas de itinerância, ou por 
quaisquer outros meios ou combinação 
dos mesmos. Os prestadores de serviços de 
itinerância que invoquem este ponto 
devem demonstrar a conformidade com o 
requisito de uma redução de 50 % à 
autoridade reguladora nacional e devem 
apresentar todos os elementos 
comprovativos necessários que lhes forem 
solicitados. 
Caso o prestador de serviços de 
itinerância que preste serviços ao abrigo 
do presente artigo notifique a sua 
declaração e os eventuais acordos de 
itinerância bilaterais ou multilaterais 
relevantes ao Gabinete do ORECE em 
conformidade com a alínea a) do primeiro 
parágrafo e deste modo fiquem 
abrangidos pelo presente número, o 
prestador de serviços de itinerância que 
procede à notificação e os eventuais 
parceiros contratuais na aceção da alínea 
b) ficam individualmente obrigados a 
respeitar os respetivos compromissos em 
conformidade com as alíneas c), d) e e) do 
primeiro parágrafo, incluindo qualquer 
compromisso alternativo ao previsto na 
alínea d) do mesmo parágrafo, até, pelo 
menos, 1 de julho de 2018.
7. No período que decorre entre 1 de julho 
de 2014 e 30 de junho de 2016, o presente 
artigo é aplicável aos prestadores de 
serviços de itinerância que não 
preenchem as condições estabelecidas no 
n.º 1, caso preencham as seguintes 
condições:
a) O prestador de serviços de itinerância 
notifica ao Gabinete do ORECE, em 
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conformidade com o n.º 5, a sua 
declaração e os eventuais acordos de 
itinerância bilaterais ou multilaterais, 
fazendo referência específica ao presente 
número.
b) O prestador de serviços de itinerância 
assegura, através das suas redes ou por 
via de acordos de itinerância bilaterais ou 
multilaterais com outros prestadores de 
serviços de itinerância, que as condições 
constantes do n.º 1, alínea a), são 
cumpridas em, no mínimo, 10 
Estados-Membros que representem 30 % 
da população da União, o mais tardar a 
partir de 01.07.14, ou a partir da data de 
notificação, consoante a mais tardia 
destas datas.
c) O prestador de serviços de itinerância 
assegura, através das suas redes ou por 
via de acordos de itinerância bilaterais ou 
multilaterais com outros prestadores de 
serviços de itinerância, que as condições 
constantes do n.º 1, alínea a), são 
cumpridas em, no mínimo, 14 
Estados-Membros que representem 50 % 
da população da União, o mais tardar a 
partir de 1 de julho de 2015, ou a partir da 
data de notificação, consoante a mais 
tardia destas datas.
d) O prestador de serviços de itinerância 
assegura, através das suas redes ou por 
via de acordos de itinerância bilaterais ou 
multilaterais com outros prestadores de 
serviços de itinerância, que as condições 
constantes do n.º 1, alínea a), são 
cumpridas em, no mínimo, 17 
Estados-Membros que representem 70 % 
da população da União, o mais tardar a 
partir de 1 de julho de 2016.
Caso um prestador de serviços de 
itinerância que preste serviços ao abrigo 
do presente artigo notifique a sua 
declaração e os eventuais acordos de 
itinerância bilaterais ou multilaterais 
relevantes ao Gabinete do ORECE em 
conformidade com a alínea a) do primeiro 
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parágrafo e deste modo fique abrangido 
pelo presente número, o prestador de 
serviços de itinerância que procede à 
notificação e os eventuais parceiros 
contratuais na aceção da alínea b) ficam 
individualmente obrigados a respeitar os 
respetivos compromissos de conformidade 
com as condições constantes do n.º 1, 
alínea a), até, pelo menos, 1 de julho de 
2018.
8. Os prestadores de serviços de 
itinerância devem negociar de boa-fé as 
condições de estabelecimento de acordos 
de itinerância bilaterais ou multilaterais, 
em termos razoáveis e equitativos, tendo 
em conta o objetivo de que tais acordos 
com outros prestadores de serviços de 
itinerância devem permitir o aumento 
virtual da cobertura da rede doméstica e a 
prestação sustentável, por cada prestador 
de serviços de itinerância que preste 
serviços ao abrigo do presente artigo, de 
serviços regulamentados de itinerância a 
nível retalhista aos mesmos preços que os 
dos seus serviços de comunicações móveis 
domésticas. 
9. Em derrogação do n.º 1, após 1 de julho 
de 2016, o presente artigo é aplicável aos 
prestadores de serviços de itinerância que 
prestem serviços ao abrigo do presente 
artigo, sempre que estes demonstrarem 
que procuraram em boa-fé estabelecer ou 
alargar acordos de itinerância bilaterais 
ou multilaterais com base em termos 
equitativos e razoáveis em todos os 
Estados-Membros nos quais ainda não 
preenchem os requisitos do n.º 1 e lhes foi 
impossível estabelecer um acordo de 
itinerância bilateral ou multilateral com 
um prestador de serviços de itinerância 
em um ou mais Estados-Membros, desde 
que cumpram o requisito de cobertura 
mínima a que se refere o n.º 6, alínea b), e 
todas as outras disposições pertinentes do 
presente artigo. Em tais casos, os 
prestadores de serviços de itinerância que 
prestem serviços ao abrigo do presente 
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artigo devem continuar a procurar 
estabelecer termos razoáveis para a 
celebração de um acordo de itinerância 
com um prestador de serviços de 
itinerância de qualquer Estado-Membro 
não representado.
10. Sempre que um prestador de serviços 
de itinerância alternativo tenha já obtido 
acesso aos clientes de um prestador de 
serviços domésticos nos termos do artigo 
4.º, nº 1, e tenha já realizado os 
investimentos necessários para servir 
esses clientes, o artigo 4.º, n.º 7, não é 
aplicável a tal prestador de serviços 
domésticos durante um período de 
transição de três anos. O período de 
transição não prejudica a necessidade de 
respeitar qualquer período contratual 
mais longo acordado com o prestador de 
serviços de itinerância alternativo.
11. O presente artigo não prejudica a 
aplicação das regras da concorrência da 
União aos acordos de itinerância 
bilaterais ou multilaterais.

Or. en

Alteração 326
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

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

Texto da Comissão Alteração

(4) É aditado o seguinte artigo 4.º-A: Suprimido
Artigo 4.º-A

1. O presente artigo é aplicável aos 
prestadores de serviços de itinerância que:
a) Apliquem, por predefinição e em todos 
os seus pacotes de retalho que incluam 
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serviços regulamentados de itinerância, a 
tarifa de serviço doméstico aplicável tanto 
a serviços domésticos como a serviços 
regulamentados de itinerância na União, 
como se os serviços regulamentados de 
itinerância fossem consumidos na rede 
doméstica; e
b) Assegurem, através das suas próprias 
redes ou por via de acordos de itinerância 
bilaterais ou multilaterais com outros 
prestadores de serviços de itinerância, o 
cumprimento do disposto na alínea a) por, 
no mínimo, um prestador de serviços de 
itinerância em todos os Estados-Membros. 
2. Os n.os 1, 6 e 7 não impossibilitam a 
limitação, por um prestador de serviços de 
itinerância, do consumo de serviços 
regulamentados de itinerância a nível 
retalhista com a tarifa de serviço 
doméstico aplicável por referência a um 
critério de utilização razoável. Qualquer 
critério de utilização razoável deve ser 
aplicado de modo a que os consumidores 
que usufruem dos vários pacotes de 
retalho domésticos do prestador de 
serviços de itinerância estejam em 
condições de reproduzir com confiança o 
padrão de consumo doméstico típico 
associado aos respetivos pacotes de 
retalho domésticos quando viajam 
periodicamente na União. Um prestador 
de serviços de itinerância que recorra a 
esta possibilidade deve publicar, em 
conformidade com o artigo 25.º, n.º 1, 
alínea b), do Regulamento XXX/2014 e 
incluir nos seus contratos, em 
conformidade com o disposto no artigo 
26.º, n.º 1, alíneas b) e c), do mesmo 
regulamento, informações quantificadas e 
pormenorizadas sobre o método de 
aplicação do critério de utilização 
razoável, por referência aos principais 
parâmetros das tarifas, do volume ou 
outros, do pacote de retalho em questão.
Até 31 de dezembro de 2014, o ORECE 
deve, após consultas com as partes 
interessadas e em estreita colaboração 
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com a Comissão, definir orientações 
gerais para a aplicação dos critérios de 
utilização razoável nos contratos de 
retalho utilizados pelos prestadores de 
serviços de itinerância ao abrigo do 
presente artigo. O ORECE deve 
desenvolver tais orientações por 
referência ao objetivo global definido no 
primeiro parágrafo e terá na máxima 
conta, em particular, a evolução dos 
padrões de preços e consumo nos 
Estados-Membros, o grau de 
convergência dos níveis de preços 
domésticos em toda a União, os eventuais 
efeitos observáveis da itinerância a tarifas 
ao nível das dos serviços domésticos na 
evolução dessas tarifas e a evolução das 
tarifas de itinerância por grosso para o 
diferencial de tráfego entre prestadores de 
serviços de itinerância.
A autoridade reguladora nacional 
competente deve monitorizar e fiscalizar a 
aplicação dos critérios de utilização 
razoável, tendo na máxima conta as 
orientações gerais do ORECE após a sua 
aprovação, e deve assegurar que não são 
aplicadas condições abusivas.
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 
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 
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equivaleriam à evasão do regime 
predefinido.
4. As tarifas de itinerância regulamentada 
a retalho definidas nos artigos 8.º, 10.º e 
13.º não são aplicáveis a serviços de 
itinerância oferecidos por prestadores de 
serviços de itinerância ao abrigo do 
presente artigo, na medida em que tais 
serviços sejam cobrados ao nível da tarifa 
de serviço doméstico aplicável. 
Sempre que um prestador que presta 
serviços de itinerância ao abrigo do 
presente artigo aplicar tarifas diferentes 
da tarifa de serviço doméstico aplicável 
para o consumo de serviços 
regulamentados de itinerância que 
ultrapasse a utilização razoável de tais 
serviços em conformidade com o n.º 2 ou 
sempre que um utilizador final individual 
renunciar explicitamente ao benefício de 
tarifas de serviço doméstico nos serviços 
regulamentados de itinerância em 
conformidade com o n.º 3, as tarifas para 
tais serviços regulamentados de 
itinerância não devem ultrapassar as 
tarifas de itinerância a retalho definidas 
nos artigos 8.º, 10.º e 13.º. 
5. Um prestador de serviços de itinerância 
que pretenda prestar serviços ao abrigo do 
presente artigo deve notificar ao Gabinete 
do ORECE a sua declaração e eventuais 
acordos bilaterais ou multilaterais 
mediante os quais cumpre as condições 
constantes do n.º 1, bem como quaisquer 
alterações dos mesmos. O prestador de 
serviços de itinerância que procede à 
notificação deve nela incluir elementos 
comprovativos de que a mesma foi aceite 
pelos eventuais parceiros contratuais em 
acordos de itinerância bilaterais ou 
multilaterais notificados. 
6. No período que decorre entre 1 de julho 
de 2014 e 30 de junho de 2016, o presente 
artigo é aplicável aos prestadores de 
serviços de itinerância que não 
preenchem as condições estabelecidas no 
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n.º 1, caso preencham as seguintes 
condições:
a) O prestador de serviços de itinerância 
notifica ao Gabinete do ORECE, em 
conformidade com o n.º 5, a sua 
declaração e os eventuais acordos de 
itinerância bilaterais ou multilaterais, 
fazendo referência específica ao presente 
número.
b) O prestador de serviços de itinerância 
assegura, através das suas redes ou por 
via de acordos de itinerância bilaterais ou 
multilaterais com outros prestadores de 
serviços de itinerância, que as condições 
constantes das alíneas c), d) e e) são 
cumpridas em, no mínimo, 17 
Estados-Membros que representem 70 % 
da população da União;
c) Tanto o prestador de serviços de 
itinerância como qualquer parceiro 
contratual na aceção da alínea b) 
comprometem-se a disponibilizar e 
oferecer ativamente, o mais tardar a partir 
de 1 de julho de 2014, ou a partir da data 
de notificação, consoante a mais tardia 
destas datas, pelo menos um pacote de 
retalho com uma opção tarifária segundo 
a qual a tarifa de serviço doméstico 
aplicável se aplica tanto a serviços 
domésticos como a serviços 
regulamentados de itinerância na União, 
como se os serviços regulamentados de 
itinerância fossem consumidos na rede 
doméstica;
d) Tanto o prestador de serviços de 
itinerância como qualquer parceiro 
contratual na aceção da alínea b) 
comprometem-se a disponibilizar e 
oferecer ativamente, o mais tardar a partir 
de 1 de julho de 2015, ou a partir da data 
de notificação, consoante a mais tardia 
destas datas, tais opções tarifárias em 
pacotes a retalho que, em 1 de janeiro do 
mesmo ano, tenham sido utilizados por, 
pelo menos, 50 % da sua base de clientes.
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e) Tanto o prestador de serviços de 
itinerância como qualquer parceiro 
contratual na aceção da alínea b) 
comprometem-se a cumprir, o mais tardar 
a partir de 1 de julho de 2016, o disposto 
no n.º 1, alínea b), em todos os seus 
pacotes retalhistas.
O prestador de serviços de itinerância que 
preste serviços ao abrigo do presente 
artigo e qualquer parceiro contratual na 
aceção da alínea b) podem, em alternativa 
ao compromisso a que se refere a alínea 
d), assumir o compromisso de que, a 
partir de 1 de julho de 2015, ou a partir da 
data de notificação, consoante a mais 
tardia destas datas, as eventuais 
sobretaxas de itinerância aplicadas para 
além da tarifa de serviço doméstico 
aplicável nos seus vários pacotes a retalho 
não são, em conjunto, superiores a 50 % 
das tarifas aplicáveis nesses pacotes a 1 de 
janeiro de 2015, independentemente do 
facto de tais sobretaxas serem calculadas 
com base em unidades como minutos de 
voz ou megabytes, em períodos tais como 
dias ou semanas de itinerância, ou por 
quaisquer outros meios ou combinação 
dos mesmos. Os prestadores de serviços de 
itinerância que invoquem este ponto 
devem demonstrar a conformidade com o 
requisito de uma redução de 50 % à 
autoridade reguladora nacional e devem 
apresentar todos os elementos 
comprovativos necessários que lhes forem 
solicitados.
Caso o prestador de serviços de 
itinerância que preste serviços ao abrigo 
do presente artigo notifique a sua 
declaração e os eventuais acordos de 
itinerância bilaterais ou multilaterais 
relevantes ao Gabinete do ORECE em 
conformidade com a alínea a) do primeiro 
parágrafo e deste modo fiquem 
abrangidos pelo presente número, o 
prestador de serviços de itinerância que 
procede à notificação e os eventuais 
parceiros contratuais na aceção da alínea 
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b) ficam individualmente obrigados a 
respeitar os respetivos compromissos em 
conformidade com as alíneas c), d) e e) do 
primeiro parágrafo, incluindo qualquer 
compromisso alternativo ao previsto na 
alínea d) do mesmo parágrafo, até, pelo 
menos, 1 de julho de 2018.
7. No período que decorre entre 1 de julho 
de 2014 e 30 de junho de 2016, o presente 
artigo é aplicável aos prestadores de 
serviços de itinerância que não 
preenchem as condições estabelecidas no 
n.º 1, caso preencham as seguintes 
condições:
a) O prestador de serviços de itinerância 
notifica ao Gabinete do ORECE, em 
conformidade com o n.º 5, a sua 
declaração e os eventuais acordos de 
itinerância bilaterais ou multilaterais, 
fazendo referência específica ao presente 
número.
b) O prestador de serviços de itinerância 
assegura, através das suas redes ou por 
via de acordos de itinerância bilaterais ou 
multilaterais com outros prestadores de 
serviços de itinerância, que as condições 
constantes do n.º 1, alínea a), são 
cumpridas em, no mínimo, 10 
Estados-Membros que representem 30 % 
da população da União, o mais tardar a 
partir de 01.07.14, ou a partir da data de 
notificação, consoante a mais tardia 
destas datas.
c) O prestador de serviços de itinerância 
assegura, através das suas redes ou por 
via de acordos de itinerância bilaterais ou 
multilaterais com outros prestadores de 
serviços de itinerância, que as condições 
constantes do n.º 1, alínea a), são 
cumpridas em, no mínimo, 14 
Estados-Membros que representem 50 % 
da população da União, o mais tardar a 
partir de 1 de julho de 2015, ou a partir da 
data de notificação, consoante a mais 
tardia destas datas.



PE524.526v01-00 244/265 AM\1010616PT.doc

PT

d) O prestador de serviços de itinerância 
assegura, através das suas redes ou por 
via de acordos de itinerância bilaterais ou 
multilaterais com outros prestadores de 
serviços de itinerância, que as condições 
constantes do n.º 1, alínea a), são 
cumpridas em, no mínimo, 17 
Estados-Membros que representem 70 % 
da população da União, o mais tardar a 
partir de 1 de julho de 2016.
Caso um prestador de serviços de 
itinerância que preste serviços ao abrigo 
do presente artigo notifique a sua 
declaração e os eventuais acordos de 
itinerância bilaterais ou multilaterais 
relevantes ao Gabinete do ORECE em 
conformidade com a alínea a) do primeiro 
parágrafo e deste modo fique abrangido 
pelo presente número, o prestador de 
serviços de itinerância que procede à 
notificação e os eventuais parceiros 
contratuais na aceção da alínea b) ficam 
individualmente obrigados a respeitar os 
respetivos compromissos de conformidade 
com as condições constantes do n.º 1, 
alínea a), até, pelo menos, 1 de julho de 
2018.
8. Os prestadores de serviços de 
itinerância devem negociar de boa-fé as 
condições de estabelecimento de acordos 
de itinerância bilaterais ou multilaterais, 
em termos razoáveis e equitativos, tendo 
em conta o objetivo de que tais acordos 
com outros prestadores de serviços de 
itinerância devem permitir o aumento 
virtual da cobertura da rede doméstica e a 
prestação sustentável, por cada prestador 
de serviços de itinerância que preste 
serviços ao abrigo do presente artigo, de 
serviços regulamentados de itinerância a 
nível retalhista aos mesmos preços que os 
dos seus serviços de comunicações móveis 
domésticas. 
9. Em derrogação do n.º 1, após 1 de julho 
de 2016, o presente artigo é aplicável aos 
prestadores de serviços de itinerância que 
prestem serviços ao abrigo do presente 
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artigo, sempre que estes demonstrarem 
que procuraram em boa-fé estabelecer ou 
alargar acordos de itinerância bilaterais 
ou multilaterais com base em termos 
equitativos e razoáveis em todos os 
Estados-Membros nos quais ainda não 
preenchem os requisitos do n.º 1 e lhes foi 
impossível estabelecer um acordo de 
itinerância bilateral ou multilateral com 
um prestador de serviços de itinerância 
em um ou mais Estados-Membros, desde 
que cumpram o requisito de cobertura 
mínima a que se refere o n.º 6, alínea b), e 
todas as outras disposições pertinentes do 
presente artigo. Em tais casos, os 
prestadores de serviços de itinerância que 
prestem serviços ao abrigo do presente 
artigo devem continuar a procurar 
estabelecer termos razoáveis para a 
celebração de um acordo de itinerância 
com um prestador de serviços de 
itinerância de qualquer Estado-Membro 
não representado.
10. Sempre que um prestador de serviços 
de itinerância alternativo tenha já obtido 
acesso aos clientes de um prestador de 
serviços domésticos nos termos do artigo 
4.º, nº 1, e tenha já realizado os 
investimentos necessários para servir 
esses clientes, o artigo 4.º, n.º 7, não é 
aplicável a tal prestador de serviços 
domésticos durante um período de 
transição de três anos. O período de 
transição não prejudica a necessidade de 
respeitar qualquer período contratual 
mais longo acordado com o prestador de 
serviços de itinerância alternativo.
11. O presente artigo não prejudica a 
aplicação das regras da concorrência da 
União aos acordos de itinerância 
bilaterais ou multilaterais.

Or. en
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Alteração 327
Christian Engström

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 
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.

Suprimido

Or. en

Alteração 328
Christian Engström

Proposta de regulamento
Artigo 37 – ponto 4-A (novo)
Regulamento (CE) n.º 531/2012
Artigo 7
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Texto em vigor Alteração

(4-A) O artigo 7.º passa 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 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 0,10 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 
de 2022.

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 0,04 
EUR a partir de 1 de julho de 2014 e, sem 
prejuízo do disposto no artigo 19.º, 
mantém-se em 0,04 EUR até 30 de junho 
de 2022.

3. A tarifa grossista média a que se refere o 
n.º 1 é calculada dividindo as receitas totais 
obtidas com a itinerância grossista pelo 
número total de minutos de itinerância 
grossista que o operador relevante utiliza 
efetivamente na prestação do serviço de 
chamadas de itinerância grossista no 
interior da União durante o período em 
causa, com agregação ao segundo, 
adaptada de forma a ter em conta a
possibilidade de o operador da rede 
visitada aplicar um período inicial mínimo 
de faturação não superior a 30 segundos.»

3. A tarifa grossista média a que se refere o 
n.º 1 é calculada dividindo as receitas totais 
obtidas com a itinerância grossista pelo 
número total de minutos de itinerância 
grossista que o operador relevante utiliza 
efetivamente na prestação do serviço de 
chamadas de itinerância grossista no 
interior da União durante o período em 
causa, com agregação ao segundo. O 
operador da rede visitada não deve aplicar 
qualquer período inicial mínimo de 
faturação.»

Or. en

(http://eur-
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lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:0035:EN:PDF)

Alteração 329
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

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 
de 2022.

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.»

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:0035:EN:PDF)
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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 330
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

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 
doméstico 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.»

Or. en

Justificação

As sobretaxas por itinerância de voz, SMS e dados devem ser abolidas. Depois da redução 
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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 331
Christian Engström

Proposta de regulamento
Artigo 37 – ponto 5 – alínea a)
Regulamento (UE) n.º 531/2012
Artigo 8 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

2. Com efeito a partir de 1 de julho de 
2013, o valor retalhista (excluindo IVA) da 
eurotarifa-voz que um prestador de 
serviços de itinerância pode cobrar aos 
seus clientes de itinerância pela prestação 
de chamadas de itinerância regulamentadas 
pode variar consoante as chamadas de 
itinerância, mas não pode exceder 
0,24 EUR por minuto para as chamadas 
efetuadas ou 0,07 EUR por minuto para as 
chamadas recebidas. O valor máximo da 
tarifa retalhista para as chamadas efetuadas 
é reduzido para 0,19 EUR a partir de 1 de 
julho de 2014. A partir de 1 de julho de 
2014, os prestadores de serviços de 
itinerância não aplicam encargos aos 
clientes de itinerância pela receção de 
chamadas, sem prejuízo de medidas 
tomadas para impedir uma utilização 
anómala ou fraudulenta. Sem prejuízo do 
disposto no artigo 19.º, estes valores 
máximos da tarifa retalhista para a 
eurotarifa-voz mantêm-se válidos até 
30 de junho de 2017.

«2. Com efeito a partir de 1 de julho de 
2012, o valor retalhista (excluindo IVA) da 
eurotarifa-voz que um prestador de 
serviços de itinerância pode cobrar aos 
seus clientes de itinerância pela prestação 
de chamadas de itinerância regulamentadas 
pode variar consoante as chamadas de 
itinerância, mas não pode exceder 
0,15 EUR por minuto para as chamadas 
efetuadas ou 0,05 EUR por minuto para as 
chamadas recebidas. O valor máximo da 
tarifa retalhista para as chamadas efetuadas 
é reduzido para 0,1 EUR a partir de 1 de 
julho de 2014 e o valor máximo da tarifa 
retalhista para as chamadas recebidas é 
reduzido para 0,03 EUR a partir de 1 de 
julho de 2014. Sem prejuízo do disposto 
no artigo 19.º, estes valores máximos da 
tarifa retalhista para a eurotarifa-voz 
mantêm-se válidos até 30 de junho de 
2017.»

Or. en
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(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:0035:EN:PDF)

Alteração 332
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposta de regulamento
Artigo 37 – ponto 5 – alínea a)
Regulamento (UE) n.º 531/2012
Artigo 8 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

2. Com efeito a partir de 1 de julho de 
2013, o valor retalhista (excluindo IVA) da 
eurotarifa-voz que um prestador de 
serviços de itinerância pode cobrar aos 
seus clientes de itinerância pela prestação 
de chamadas de itinerância regulamentadas 
pode variar consoante as chamadas de 
itinerância, mas não pode exceder 
0,24 EUR por minuto para as chamadas 
efetuadas ou 0,07 EUR por minuto para as 
chamadas recebidas. O valor máximo da 
tarifa retalhista para as chamadas efetuadas 
é reduzido para 0,19 EUR a partir de 1 de 
julho de 2014. A partir de 1 de julho de 
2014, os prestadores de serviços de 
itinerância não aplicam encargos aos 
clientes de itinerância pela receção de 
chamadas, sem prejuízo de medidas 
tomadas para impedir uma utilização 
anómala ou fraudulenta. Sem prejuízo do 
disposto no artigo 19.º, estes valores 
máximos da tarifa retalhista para a 
eurotarifa-voz mantêm-se válidos até 30 de 
junho de 2017.

2. Com efeito a partir de 1 de julho de 
2013, o valor retalhista (excluindo IVA) da 
eurotarifa-voz que um prestador de 
serviços de itinerância pode cobrar aos 
seus clientes de itinerância pela prestação 
de chamadas de itinerância regulamentadas 
pode variar consoante as chamadas de 
itinerância, mas não pode exceder 
0,24 EUR por minuto para as chamadas 
efetuadas ou 0,07 EUR por minuto para as 
chamadas recebidas. O valor máximo da 
tarifa retalhista para as chamadas efetuadas 
é reduzido para 0,19 EUR a partir de 1 de 
julho de 2014 e para 0,15 EUR a partir de 
1 de julho de 2015, e o valor máximo da 
tarifa retalhista para as chamadas 
recebidas é reduzido para 0,05 EUR a 
partir de 1 de julho de 2014 e para 0,03 
EUR a partir de 1 de julho de 2015. Estes 
valores máximos da tarifa retalhista para a 
eurotarifa-voz mantêm-se válidos até 30 de 
junho de 2016. A partir de 1 de julho de 
2016, os prestadores de serviços de 
itinerância não aplicam encargos aos 
clientes de itinerância pela receção de 
chamadas, sem prejuízo de medidas 
tomadas para impedir uma utilização 
anómala ou fraudulenta.

Or. en
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Alteração 333
Christian Engström

Proposta de regulamento
Artigo 37 – ponto 5 – alínea b)
Regulamento (UE) n.º 531/2012
Artigo 8 – n.º 2 – parágrafo 3

Texto em vigor Alteração

b) O terceiro parágrafo passa a ter a 
seguinte redação:

Suprimido

«Os prestadores de serviços de itinerância 
faturam ao segundo, aos seus clientes de 
itinerância, a prestação de chamadas de 
itinerância regulamentadas abrangidas 
pelo regime de eurotarifa-voz.

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:0035:EN:PDF)

Alteração 334
Christian Engström

Proposta de regulamento
Artigo 37 – ponto 5 – alínea b-A) (nova)
Regulamento (UE) n.º 531/2012
Artigo 8 – n.º 2 – parágrafo 4

Texto em vigor Alteração

b-A) O quarto parágrafo passa a ter a 
seguinte redação:

Os prestadores de serviços de itinerância 
podem aplicar um período inicial mínimo 
de faturação não superior a 30 segundos 
às chamadas efetuadas em regime de 
eurotarifa-voz. 

«Os prestadores de serviços de itinerância 
podem não aplicar um período inicial 
mínimo de faturação não superior a 30 
segundos às chamadas efetuadas em 
regime de eurotarifa-voz.»

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:0035:EN:PDF)
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Alteração 335
Christian Engström

Proposta de regulamento
Artigo 37 – ponto 5-A (novo)
Regulamento (UE) n.º 531/2012
Artigo 9 – n.º 1

Texto em vigor Alteração

(5-A) No artigo 9.º, é suprimido o n.º 1;
1. A partir de 1 de julho de 2012, o valor 
da tarifa grossista média que o operador 
de uma rede visitada pode cobrar pela 
prestação de mensagens SMS itinerantes 
regulamentadas com originação na 
referida rede visitada não pode exceder 
0,03 EUR por cada mensagem SMS. O 
valor máximo da tarifa grossista média é 
reduzido para 0,02 EUR a partir de 1 de 
julho de 2013 e, sem prejuízo do disposto 
no artigo 19.º, mantém-se em 
0,02 EUR até 30 de junho de 2022.»

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:0035:EN:PDF)

Alteração 336
Christian Engström

Proposta de regulamento
Artigo 37 – ponto 5-B (novo)
Regulamento (UE) n.º 531/2012
Artigo 10 – n.º 2

Texto em vigor Alteração

(5-B) O artigo 10.º, n.º 2, passa a ter a 
seguinte redação:

2. Com efeito a partir de 1 de julho 
de 2012, o valor retalhista (excluindo IVA) 

«2. Com efeito a partir de 1 de julho de 
2012, o valor retalhista (excluindo IVA) da 



PE524.526v01-00 254/265 AM\1010616PT.doc

PT

da eurotarifa-SMS que um prestador de 
serviços de itinerância pode cobrar aos 
clientes de itinerância pelas mensagens 
SMS itinerantes regulamentadas enviadas 
por esses clientes de itinerância pode variar 
consoante as mensagens SMS itinerantes 
regulamentadas, mas não pode exceder 
0,09 EUR por mensagem. Esse valor 
máximo é reduzido para 0,08 EUR a partir 
de 1 de julho de 2013 e para 0,06 EUR a 
partir de 1 de julho de 2014, e, sem 
prejuízo do disposto no artigo 19.º, 
mantém-se em 0,06 EUR até 30 de junho 
de 2017.

eurotarifa-SMS que um prestador de 
serviços de itinerância pode cobrar aos 
clientes de itinerância pelas mensagens 
SMS itinerantes regulamentadas enviadas 
por esses clientes de itinerância pode variar 
consoante as mensagens SMS itinerantes 
regulamentadas, mas não pode exceder 
0,07 EUR por mensagem. Esse valor 
máximo é reduzido 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 de 2017.»

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:0035:EN:PDF)

Alteração 337
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposta de regulamento
Artigo 37 – ponto 5-B (novo)
Regulamento (UE) n.º 531/2012
Artigo 10 – n.º 2

Texto em vigor Alteração

(5-B) O artigo 10.º, n.º 2, passa a ter a 
seguinte redação:

2. Com efeito a partir de 1 de julho de 
2012, o valor retalhista (excluindo IVA) da 
eurotarifa-SMS que um prestador de 
serviços de itinerância pode cobrar aos 
clientes de itinerância pelas mensagens 
SMS itinerantes regulamentadas enviadas 
por esses clientes de itinerância pode variar 
consoante as mensagens SMS itinerantes 
regulamentadas, mas não pode exceder 
0,09 EUR por mensagem. Esse valor 
máximo é reduzido para 0,08 EUR a partir 
de 1 de julho de 2013 e para 0,06 EUR a 
partir de 1 de julho de 2014, e, sem 
prejuízo do disposto no artigo 19.º,

«2. Com efeito a partir de 1 de julho de 
2013, o valor retalhista (excluindo IVA) da 
eurotarifa-SMS que um prestador de 
serviços de itinerância pode cobrar aos 
clientes de itinerância pelas mensagens 
SMS itinerantes regulamentadas enviadas 
por esses clientes de itinerância pode variar 
consoante as mensagens SMS itinerantes 
regulamentadas, mas não pode exceder 
0,08 EUR por mensagem. Esse valor 
máximo é reduzido para 0,06 EUR a partir 
de 1 de julho de 2014 e para 0,04 EUR a 
partir de 1 de julho de 2015 e mantém-se 
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mantém-se em 0,06 EUR até 30 de junho 
de 2017.

em 0,04 EUR até 30 de junho de 2016.»

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:0035:EN:PDF)

Alteração 338
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

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

Texto em vigor Alteração

(5-C) 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.

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:0035:EN:PDF)



PE524.526v01-00 256/265 AM\1010616PT.doc

PT

Alteração 339
Christian Engström

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

Texto em vigor Alteração

(5-C) 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 
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 
10 EUR por cada gigabyte de dados 
transmitidos e, sem prejuízo do disposto no 
artigo 19.º, mantém-se em 10 EUR por 
cada gigabyte de dados transmitidos até 30 
de junho de 2022.»

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:0035:EN:PDF)

Alteração 340
Christian Engström

Proposta de regulamento
Artigo 37 – ponto 5-D (novo)
Regulamento (UE) n.º 531/2012
Artigo 13 – n.º 2 – parágrafo 1
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Texto em vigor Alteração

(5-D) No artigo 13.º, n.º 2, o primeiro 
parágrafo passa a ter a seguinte redação:

2. Com efeito a partir de 1 de julho 
de 2012, o valor retalhista (excluindo IVA) 
da eurotarifa-dados que um prestador de 
serviços de itinerância pode cobrar aos 
seus clientes de itinerância pela prestação 
de serviços regulamentados de itinerância 
de dados não pode exceder 0,70 EUR por 
megabyte utilizado. O valor máximo da 
tarifa retalhista para os dados utilizados é 
reduzido para 0,45 EUR por megabyte 
utilizado a partir de 1 de julho de 2013 e 
para 0,20 EUR por megabyte utilizado a 
partir de 1 de julho de 2014, e, sem 
prejuízo do disposto no artigo 19.º, 
mantém-se em 0,20 EUR por megabyte
utilizado até 30 de junho de 2017.»

«2. Com efeito a partir de 1 de julho 
de 2012, o valor retalhista (excluindo IVA) 
da eurotarifa-dados que um prestador de 
serviços de itinerância pode cobrar aos 
seus clientes de itinerância pela prestação 
de serviços regulamentados de itinerância 
de dados não pode exceder 0,70 EUR por 
megabyte utilizado. O valor máximo da 
tarifa retalhista para os dados utilizados é 
reduzido para 20 EUR por gigabyte
utilizado a partir de 1 de julho de 2014 e, 
sem prejuízo do disposto no artigo 19.º, 
mantém-se em 20 EUR por gigabyte
utilizado até 30 de junho de 2017.»

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:0035:EN:PDF)

Alteração 341
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposta de regulamento
Artigo 37 – ponto 5-D (novo)
Regulamento (UE) n.º 531/2012
Artigo 13 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto em vigor Alteração

(5-D) No artigo 13.º, n.º 2, o primeiro 
parágrafo passa a ter a seguinte redação:

2. Com efeito a partir de 1 de julho de 
2012, o valor retalhista (excluindo IVA) da 
eurotarifa-dados que um prestador de 
serviços de itinerância pode cobrar aos 
seus clientes de itinerância pela prestação 
de serviços regulamentados de itinerância 
de dados não pode exceder 0,70 EUR por 

«2. Com efeito a partir de 1 de julho de 
2013, o valor retalhista (excluindo IVA) da 
eurotarifa-dados que um prestador de 
serviços de itinerância pode cobrar aos 
seus clientes de itinerância pela prestação 
de serviços regulamentados de itinerância 
de dados não pode exceder 0,45 EUR por 
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megabyte utilizado. O valor máximo da 
tarifa retalhista para os dados utilizados é 
reduzido para 0,45 EUR por megabyte 
utilizado a partir de 1 de julho de 2013 e 
para 0,20 EUR por megabyte utilizado a 
partir de 1 de julho de 2014, e, sem 
prejuízo do disposto no artigo 19.º,
mantém-se em 0,20 EUR por megabyte 
utilizado até 30 de junho de 2017.

megabyte utilizado. O valor máximo da 
tarifa retalhista para os dados utilizados é 
reduzido para 0,20 EUR por megabyte 
utilizado a partir de 1 de julho de 2014 e 
para 0,10 EUR por megabyte utilizado a 
partir de 1 de julho de 2015, e mantém-se 
em 0,10 EUR por megabyte utilizado até 
30 de junho de 2016.»

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:0035:EN:PDF)

Alteração 342
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

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.º-A produziu efeitos no que 
toca ao desenvolvimento da concorrência 
no mercado interno dos serviços de 
itinerância ao ponto de não existir 
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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:
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 
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serviço doméstico aplicável se aplique 
tanto aos serviços nacionais como aos 
serviços de itinerância regulamentados, 
como se os últimos fossem consumidos na 
rede doméstica.

Or. en

Alteração 343
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

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

Texto em vigor Alteração

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

«Artigo 19.º «Artigo 19.º
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 
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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 
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;

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 
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 g) Em que medida a aplicação das medidas 
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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;

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 
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:

2. Se o relatório indicado no n.º 2 revelar 
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 
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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 
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.º s 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.»
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Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:0035:EN:PDF)

Alteração 344
Christian Engström

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

Or. en

Alteração 345
Evelyne Gebhardt, Petra Kammerevert

Proposta de regulamento
Anexo II

Texto da Comissão Alteração

PARÂMETROS MÍNIMOS DE 
PRODUTOS EUROPEUS DE 
CONECTIVIDADE COM GQS

Suprimido

Elementos da rede e informações conexas
- Uma descrição do produto de 
conectividade a oferecer através de uma 
rede fixa, incluindo as características 
técnicas e a adoção de normas 
pertinentes.
Funcionalidades da rede:
- acordo de conectividade que assegure 
qualidade de serviço integral, com base 
em parâmetros especificados comuns que 
permitam a prestação de, pelo menos, as 
seguintes categorias de serviços:
- chamadas de voz e videochamadas;
- difusão de conteúdo audiovisual; e



AM\1010616PT.doc 265/265 PE524.526v01-00

PT

- aplicações essenciais de dados.

Or. de


