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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

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

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

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

Assegurar o acesso aberto à Internet

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

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

O instrumento jurídico para os direitos dos utilizadores

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

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

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

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

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

ALTERAÇÕES

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

Alteração 1

Proposta de regulamento
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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 que os utilizadores finais 
executem qualquer aplicação utilizando a 
função de comunicação eletrónica da 
Internet sem qualquer forma de restrição 
do conteúdo objeto de intercâmbio, salvo 
para aplicar medidas de gestão razoável 
do tráfego ou para dar execução a uma 
decisão judicial, independentemente da 
tecnologia de rede utilizada;

Or. en

Justificação

A definição de serviço de acesso à Internet foi significativamente alterada. Reflete o trabalho 
do ORECE relativamente à neutralidade da Internet, em particular as diretrizes em matéria 
de qualidade de serviço no âmbito da neutralidade das redes (novembro de 2012). Foi 
alinhado com as alterações introduzidas no artigo 23.º, n.º 5.

Alteração 2

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

(15) «Serviço especializado», um serviço 
de comunicações eletrónicas que é 
fornecido e operado numa rede de 
comunicações eletrónicas fechada 
utilizando o Protocolo Internet, 
dependente de um rigoroso controlo de 
admissão e otimizado para conteúdos, 
aplicações ou serviços específicos, ou uma 
combinação dos mesmos, e cujas 
características técnicas são otimizadas 
para aplicações específicas baseadas 
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utilizado como substituto de serviços de 
acesso à Internet;

numa utilização extensa de gestão de 
tráfego, a fim de assegurar características 
de serviço adequadas, e que não é 
utilizado como substituto de serviços de 
acesso à Internet;

Or. en

Justificação

A definição reflete o trabalho do ORECE relativamente à neutralidade da Internet, em 
particular as diretrizes em matéria de qualidade de serviço no âmbito da neutralidade das 
redes (novembro de 2012). Na opinião do relator, a definição alterada define uma distinção 
mais visível entre serviço especializado e serviço de acesso à Internet.

Alteração 3

Proposta de regulamento
Capítulo IV – Título

Texto da Comissão Alteração

Direitos harmonizados dos utilizadores 
finais

Direito dos utilizadores ao acesso aberto à 
Internet

Or. en

Alteração4

Proposta de regulamento
Artigo 21.

Texto da Comissão Alteração

Artigo 21.º Suprimido
Eliminação de restrições e da 

discriminação
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 
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públicas. 
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.
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: 
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

Este assunto já é assegurado pelas disposições previstas no Tratado sobre o Funcionamento 
da União Europeia relativas à não discriminação em razão da residência e nacionalidade, a 
liberdade de prestação de serviços e a liberdade de estabelecimento. Além disso, parecem 
existir poucas provas de que o mercado das comunicações fixas requer intervenção 
regulamentar, razão pela qual o relator propõe a supressão deste artigo. Por último, no que 
diz respeito às comunicações móveis, o artigo deve ser tratado através da abordagem global 
ao roaming, tal como definida no Regulamento Roaming III.

Alteração5

Proposta de regulamento
Artigo 22

Texto da Comissão Alteração

Artigo 22.º Suprimido
Resolução de litígios transfronteiras
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1. Os procedimentos extrajudiciais 
definidos em conformidade com o artigo 
34.º, n.º 1 da Diretiva 2002/22/CE são 
também aplicáveis a litígios relacionados 
com contratos entre consumidores ou 
outros utilizadores finais, desde que estes 
possam recorrer a tais procedimentos 
extrajudiciais, e fornecedores de 
comunicações eletrónicas públicas que 
estão estabelecidos noutro 
Estado-Membro. Aos litígios abrangidos 
pelo âmbito de aplicação da Diretiva 
2013/11/UE33 aplica-se o disposto nesta.
___________________
33 Diretiva 2013/11/UE do Parlamento Europeu e 
do Conselho, de 21 de maio de 2013 sobre a 
resolução alternativa de litígios de consumo, que 
altera o Regulamento (CE) n.º 2006/2004 e a 
Diretiva 2009/22/CE, JO L 165 de 18 de junho de 
2013, p. 63.

Or. en

Justificação

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

Alteração6

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

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

Justificação

O relator propõe a clarificação do âmbito das disposições acrescentando «e dispositivos» e 
«origem e/ou destino dos conteúdos». Além disso, o relator propõe a supressão do segundo 
período, uma vez que os utilizadores finais poderão celebrar os acordos e beneficiar das 
ofertas sem esta disposição.

Alteração 7

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. As autoridades reguladoras nacionais 
devem assegurar que os utilizadores finais 
possam beneficiar de serviços 
especializados prestados por fornecedores 
de comunicações eletrónicas ou com 
fornecedores de conteúdos, aplicações e 
serviços. 

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

Os fornecedores de 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.

Or. en
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Justificação

O relator pretende certificar-se de que não existem contradições entre o n.º 1 e o n.º 2. 
Propõe, por conseguinte, um texto significativamente simplificado, com base em trabalho 
feito neste domínio pelo ORECE, pelo Conselho da Europa e por outros peritos 
independentes.

Alteração 8

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

Or. en

Justificação

Tendo em vista o efeito das medidas de gestão razoável do tráfego sobre a privacidade e a 
proteção dos dados pessoais, acrescentou-se a referência ao artigo 23.º, n.º 5, para aplicar o 
âmbito das obrigações de informação.

Alteração 9

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Dentro dos limites do volume de dados 
ou débito eventualmente acordado 
contratualmente para os serviços de 
acesso à Internet, os prestadores de 
serviços de acesso à Internet não devem 
restringir as liberdades previstas no n.º 1 

5. Os prestadores de serviços de acesso à 
Internet não devem restringir as liberdades 
previstas no n.º 1 discriminando, 
restringindo ou interferindo de outra 
forma com a transmissão de tráfego na 
Internet, exceto nos casos em que seja 
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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:

necessário aplicar medidas de gestão 
razoável do tráfego ou dar execução a uma 
decisão judicial.

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

Tais medidas devem ser definidas por 
meio de procedimentos transparentes, não 
devem ser mantidas por mais tempo do 
que o estritamente necessário e devem 
prever garantias adequadas, em particular 
para assegurar que eventuais restrições 
sejam limitadas àquilo que é necessário, 
não discriminatório e proporcional. Tais 
garantias devem ser sujeitas a revisão 
periódica e incluir a possibilidade de 
recurso judicial.

b) Preservar a integridade e segurança da 
rede, dos serviços prestados através dela e 
dos terminais dos utilizadores finais;
c) Impedir a transmissão de 
comunicações não solicitadas a 
utilizadores finais que tenham aceitado 
previamente tais medidas restritivas; 
d) Minimizar os efeitos do 
congestionamento temporário ou 
excecional da rede, desde que os tipos de 
tráfego equivalentes sejam tratados 
equitativamente.
A gestão razoável do tráfego deve implicar 
apenas o processamento dos dados 
necessários e proporcionados para atingir 
os objetivos definidos no presente número.

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

Or. en

Justificação

O relator pretende assegurar que as liberdades previstas no n.º 1 apenas podem ser 
restringidas por medidas razoáveis de gestão do tráfego ou por uma decisão judicial. Além 
disso, o relator recorda a Diretiva 2011/92/UE relativa à luta contra o abuso sexual e a 
exploração sexual de crianças e a pornografia infantil e propõe incluir garantias 



PE522.939v01-00 12/55 PA\1008919PT.doc

PT

apropriadas, nomeadamente recurso judicial.

Alteração 10

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, e a aplicação de 
medidas de gestão razoável do tráfego em 
conformidade com o artigo 23.º, n.º 5, 
tendo na máxima consideração as 
diretrizes do ORECE especificadas no 
n.º 2 do presente artigo e no artigo 21.º, 
n.º 3-A, da Diretiva 2002/22/CE. As 
medidas de gestão razoável do tráfego 
devem ser sujeitas a revisões periódicas de 
modo a refletirem os progressos 
tecnológicos. As autoridades reguladoras 
nacionais devem informar anualmente a 
Comissão e o ORECE acerca dessa 
monitorização e das conclusões a que 
chegaram.

Or. en

Justificação

Na opinião do relator, a fim de assegurar a consistência da abordagem e a aplicação eficaz 
das liberdades previstas no artigo 23.º, o ORECE deve estabelecer diretrizes gerais 
relativamente à aplicação de gestão razoável do tráfego e à avaliação da qualidade dos 
serviços.

Alteração 11

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

Texto da Comissão Alteração

As autoridades reguladoras nacionais As autoridades reguladoras nacionais 
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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.

devem, atempadamente e antes da 
imposição de tais requisitos, apresentar à 
Comissão um resumo dos motivos para 
ação, os requisitos previstos e a linha de 
ação proposta. Esta informação deve ser 
igualmente disponibilizada ao ORECE. A 
Comissão pode, após examinar tal 
informação, apresentar observações ou 
recomendações, nomeadamente para 
assegurar que os requisitos previstos não 
afetam negativamente o funcionamento do 
mercado interno. As autoridades 
reguladoras nacionais devem ter na 
máxima conta as observações ou 
recomendações da Comissão e devem 
comunicar os requisitos adotados à 
Comissão e ao ORECE.

Até (PRAZO DA APLICAÇÃO), o 
ORECE, após consulta das partes 
interessadas e em cooperação estreita com 
a Comissão, deve estabelecer diretrizes 
gerais relativas à aplicação das medidas 
razoáveis de gestão do tráfego. O ORECE 
deve desenvolver essas diretrizes com base 
no artigo 23.º e no presente artigo.

Or. en

Justificação

Na opinião do relator, a fim de assegurar a consistência da abordagem e a aplicação eficaz 
das liberdades previstas no artigo 23.º, o ORECE deve estabelecer diretrizes gerais 
relativamente à aplicação de gestão razoável do tráfego e à avaliação da qualidade dos 
serviços.
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Alteração 12

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

Justificação

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

Alteração 13

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 
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(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;
e) Os serviços de acesso à Internet, 
sempre que oferecidos, especificando o 
seguinte: 
i) o débito de dados efetivamente 
disponível para descarregamentos e 
carregamentos no Estado-Membro de 
residência do utilizador final, incluindo 
nas horas de pico,
ii) O nível da limitação do volume de 
dados aplicável, se existente; os preços 
para o aumento do volume de dados 
disponível numa base ad hoc ou 
duradoura; o débito dos dados, e o seu 
custo, disponível após o consumo total do 
volume de dados aplicável, se limitado, e 
os meios para que os utilizadores finais 
monitorizem em qualquer momento o 
nível do seu consumo,
iii) uma explicação clara e compreensível 
da forma como qualquer limitação do 
volume de dados, o débito efetivamente 
disponível e outros parâmetros de 
qualidade, bem como a utilização 
simultânea de serviços especializados com 
uma qualidade de serviço melhorada, 
podem afetar, em termos práticos, a 
utilização de conteúdos, aplicações e 
serviços,
iv) informação relativa aos procedimentos 
estabelecidos pelo fornecedor para medir 
e configurar o tráfego, de modo a evitar o 
congestionamento de uma rede, bem 
como informação relativa à forma como 
tais procedimentos podem afetar a 
qualidade do serviço e a proteção de 
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dados pessoais;
f) Medidas tomadas para assegurar a 
equivalência no acesso para utilizadores 
finais portadores de deficiência, incluindo 
informações regularmente atualizadas 
sobre elementos dos produtos e serviços 
concebidos para esses utilizadores finais;
g) As cláusulas-tipo contratuais, 
nomeadamente qualquer período 
contratual mínimo, as condições e os 
encargos decorrentes da rescisão 
antecipada de um contrato, os 
procedimentos e os encargos diretos 
relacionados com a mudança de operador 
e a portabilidade dos números e de outros 
identificadores, e medidas de 
indemnização por atrasos ou abusos no 
processo de mudança de operador;
h) Acesso a serviços de emergência e 
informação sobre a localização da pessoa 
que efetua a chamada para todos os 
serviços oferecidos, limitações na 
prestação de serviços de emergência nos 
termos do artigo 26.º da Diretiva 
2002/22/CE, e quaisquer alterações nessa 
matéria;
i) Direitos no que respeita ao serviço 
universal, nomeadamente, sempre que 
adequado, os recursos e serviços 
mencionados no anexo I da Diretiva 
2002/22/CE.
As informações devem ser publicadas de 
forma clara, completa e facilmente 
acessível na(s) língua(s) oficial(ais) do 
Estado-Membro em que o serviço é 
oferecido, e devem ser atualizadas com 
regularidade. Devem, mediante pedido, 
ser apresentadas às autoridades 
reguladoras nacionais pertinentes antes 
da publicação. Qualquer diferença entre 
as condições aplicadas aos consumidores 
e a outros utilizadores finais deve ser 
explicitada. 
2. A Comissão pode adotar atos de 
execução que especifiquem os métodos de 
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medição do débito dos serviços de acesso à 
Internet, os parâmetros da qualidade do 
serviço e os métodos de medição dos 
mesmos, bem como os conteúdos, o 
formato e a forma de publicação da 
informação, incluindo possíveis 
mecanismos de certificação da qualidade. 
A Comissão pode ter em conta os 
parâmetros, as definições e os métodos de 
medição definidos no anexo III da 
Diretiva 2002/22/CE. Os referidos atos de 
execução são adotados pelo procedimento 
de exame a que se refere o artigo 33.º, 
n.º 2. 
3. Os utilizadores finais devem ter acesso 
a instrumentos de avaliação independente 
que lhes permitam comparar o 
desempenho do acesso à rede e dos 
serviços de comunicações eletrónicas, 
bem como o custo de padrões de utilização 
alternativos. Nesse sentido, os 
Estados-Membros devem instituir um 
mecanismo de certificação voluntária de 
sítios Web e guias interativos ou 
instrumentos semelhantes. A certificação 
deve ser concedida com base em 
requisitos objetivos, transparentes e 
proporcionados, nomeadamente a 
independência em relação a qualquer 
fornecedor de comunicações eletrónicas 
públicas, a utilização de linguagem
simples e clara, o fornecimento de 
informações completas e atualizadas e a 
utilização de um procedimento eficaz para 
o tratamento de reclamações. Caso não 
existam no mercado instrumentos de 
comparação certificados, gratuitos ou a 
um preço razoável, as autoridades 
reguladoras nacionais ou outras 
autoridades nacionais competentes devem 
disponibilizar tais recursos elas próprias 
ou através de terceiros, em conformidade 
com os requisitos de certificação. As 
informações publicadas pelos 
fornecedores de comunicações eletrónicas 
públicas devem ser acessíveis 
gratuitamente para efeitos de 
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disponibilização dos instrumentos de 
comparação.
4. Mediante pedido das autoridades 
públicas pertinentes, os fornecedores de 
comunicações eletrónicas públicas devem 
distribuir informações de interesse 
público, a título gratuito, aos utilizadores 
finais, sempre que adequado, através dos 
meios que normalmente utilizam nas suas 
comunicações com os utilizadores finais. 
Nestes casos, as informações devem ser 
prestadas pelas autoridades públicas 
pertinentes aos fornecedores de 
comunicações eletrónicas públicas num 
formato normalizado e podem, 
nomeadamente, abranger os seguintes 
tópicos:
a) As utilizações mais comuns de serviços 
de comunicações eletrónicas para o 
envolvimento em atividades ilícitas ou 
para difundir conteúdos nocivos, 
particularmente nos casos em que essas 
utilizações possam prejudicar o respeito 
dos direitos e liberdades de outros, 
incluindo a violação de direitos de 
proteção dos dados, direitos de autor e 
direitos conexos, bem como as 
consequências jurídicas das mesmas; e
b) Os meios de proteção contra riscos 
para a segurança pessoal e contra o 
acesso ilícito a dados pessoais na 
utilização de serviços de comunicações 
eletrónicas.

Or. en

Justificação

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

Alteração 14

Proposta de regulamento
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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, 
nomeadamente:
i)para cada plano tarifário, os tipos de 
serviços oferecidos, o volume de 
comunicações incluído e todos os 
parâmetros de qualidade do serviço 
relevantes, incluindo a data da ligação 
inicial,
ii)se, e em que Estados-Membros, o 
acesso a serviços de emergência e a 
informação sobre a localização da pessoa 
que efetua a chamada são fornecidos e se 
existem limitações na prestação de 
serviços de emergência em conformidade 
com o disposto no artigo 26.º da Diretiva 
2002/22/CE,
iii) os tipos de serviços pós-venda, serviços 
de manutenção e serviços de apoio ao 
cliente prestados, as condições e os 
encargos dos serviços, e os meios para 
contactar os serviços;
iv)restrições impostas pelo fornecedor à 
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utilização do equipamento terminal 
fornecido, incluindo informação sobre 
como desbloquear o equipamento 
terminal, e encargos envolvidos se o 
contrato for rescindido antes do final do 
período contratual mínimo;
c) Elementos sobre preços e tarifas (para 
os consumidores, incluindo impostos e 
eventuais encargos adicionais devidos) e 
os meios através dos quais as informações 
atualizadas relativas a todos os encargos e 
tarifas aplicáveis são disponibilizadas;
d) Métodos de pagamento oferecidos e 
eventuais diferenças de custos decorrentes 
do método de pagamento, bem como 
recursos disponíveis para salvaguardar a 
transparência da faturação e controlar o 
nível de consumo;
e) A duração do contrato e as condições 
de renovação e rescisão, incluindo:
i)qualquer utilização ou duração mínima 
exigida para se poder usufruir de 
condições promocionais,
ii)quaisquer encargos relacionados com a 
mudança de operador e a portabilidade 
dos números e outros identificadores, 
incluindo medidas de indemnização por 
atrasos ou abusos na mudança de 
operador, 
iii) quaisquer encargos devidos por 
rescisão antecipada do contrato, incluindo 
a recuperação de custos a respeito de 
equipamento terminal (com base nos 
métodos habituais de cálculo da 
depreciação) e outras vantagens 
promocionais (numa base pro rata 
temporis);
f) Medidas de indemnização e reembolso, 
incluindo uma referência explícita aos 
direitos legais do utilizador final 
aplicáveis se os níveis de qualidade do 
serviço contratados não forem atingidos; 
g) Sempre que exista uma obrigação em 
conformidade com o disposto no artigo 
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25.º da Diretiva 2002/22/CE, as opções 
dos utilizadores finais relativamente à 
inclusão ou não inclusão dos seus dados 
pessoais numa lista, bem como os dados 
em questão;
h) Para utilizadores portadores de 
deficiência, elementos sobre os produtos 
concebidos para os mesmos; 
i) Os meios para dar início aos 
procedimentos de resolução de litígios, 
nomeadamente litígios transfronteiras, em 
conformidade com o artigo 34.º da 
Diretiva 2002/22/CE e o artigo 22.º do 
presente regulamento;
j) O tipo de ação que pode ser realizada 
pelo fornecedor em consequência de 
incidentes de segurança ou integridade, 
bem como de ameaças e vulnerabilidades.
2. Para além do previsto no n.º 1, os 
fornecedores de comunicações eletrónicas 
públicas devem prestar aos utilizadores 
finais, salvo acordo em contrário aceite 
por um utilizador final que não seja um 
consumidor, pelo menos as seguintes 
informações no que respeita aos seus 
serviços de acesso à Internet:
a) O nível da limitação do volume de 
dados aplicável, se existente; os preços 
para o aumento do volume de dados 
disponível numa base ad hoc ou 
duradoura; o débito dos dados, e o seu 
custo, disponível após o consumo total do 
volume de dados aplicável, se limitado, e a 
forma como os utilizadores finais podem, 
a qualquer momento, monitorizar o nível 
do seu consumo; 
b) O débito de dados efetivamente 
disponível para descarregamentos e 
carregamentos na localização principal 
do utilizador final, nomeadamente as 
gamas de débitos reais, o valor médio do 
débito e o débito nos períodos de pico, 
incluindo o potencial impacto da 
permissão de acesso de terceiros através 
de uma rede local via rádio;
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c) Outros parâmetros de qualidade do 
serviço;
d) Informações relativas a eventuais 
procedimentos estabelecidos pelo 
fornecedor para medir e configurar o 
tráfego, de modo a evitar o 
congestionamento de uma rede, bem 
como informações relativas à forma como 
tais procedimentos podem afetar a 
qualidade do serviço e a proteção de 
dados pessoais;
e)Uma explicação clara e compreensível 
da forma como a limitação do volume, o 
débito efetivamente disponível e outros 
parâmetros de qualidade do serviço, bem 
como a utilização simultânea de serviços 
especializados com uma qualidade de 
serviço melhorada, podem afetar, em 
termos práticos, a utilização de conteúdos, 
aplicações e serviços.
3. As informações a que se referem os 
n.os 1 e 2 devem ser prestadas de forma 
clara, completa e facilmente acessível e 
numa língua oficial do Estado-Membro 
de residência do utilizador final, e devem 
ser atualizadas com regularidade. Devem 
formar parte integrante do contrato e não 
devem ser alteradas salvo acordo expresso 
em contrário das partes contratantes. O 
utilizador final deve receber uma cópia 
escrita do contrato.
4. A Comissão pode adotar atos de 
execução que especifiquem elementos 
sobre os requisitos de informação 
enumerados no n.º 2. Os referidos atos de 
execução são adotados pelo procedimento 
de exame a que se refere o artigo 33.º, 
n.º 2. 
5. O contrato deve incluir, igualmente, 
mediante pedido das autoridades públicas 
pertinentes, quaisquer informações 
prestadas por essas autoridades para este 
efeito relativamente à utilização de redes e 
serviços de comunicações eletrónicas para 
o envolvimento em atividades ilícitas ou 
para difundir conteúdos nocivos, bem 
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como relativamente aos meios de proteção 
contra riscos para a segurança pessoal e 
contra o processamento ilícito de dados 
pessoais, a que se refere o artigo 25.º, 
n.º 4 e que sejam relevantes para o serviço 
prestado.

Or. en

Justificação

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

Alteração 15

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 
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 
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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 
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

O relator propõe a supressão deste artigo no âmbito da abordagem global à alteração à 
Diretiva 2002/22/CE ao invés das disposições previstas no projeto de regulamento. Ver as 
alterações ao artigo 36.º para pormenores.
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Alteração 16

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 
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 
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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 
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 
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contrato que não levantem obstáculos ou 
desincentivem a mudança de prestador do 
serviço.

Or. en

Justificação

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

Alteração 17

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

Justificação

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

Alteração 18

Proposta de regulamento
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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 
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. 
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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 
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 
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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

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

Alteração 19

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 1 – ponto 1-A) (novo)
Diretiva 2002/22/CE
Artigo 20 – título
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Texto da Comissão Alteração

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

Contratos «Requisitos de informação em contratos»

Or. en

Alteração 20

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

Texto em vigor 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 
que o solicitem devem receber uma cópia 
do contrato, pelo menos, em formato 
eletrónico e 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 
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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 21

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

— se é ou não disponibilizado o acesso aos 
serviços de emergência e à informação de 

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

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

— informações sobre quaisquer 
condições que restrinjam o acesso e/ou a 
utilização de serviços e aplicações, caso 
essas condições sejam permitidas pela 
legislação nacional nos termos do direito 
comunitário,
— os níveis de qualidade mínima dos 
serviços prestados, designadamente o 
tempo necessário ao estabelecimento da 
ligação inicial e, se necessário, outros 
parâmetros de qualidade dos serviços, 
definidos pelas autoridades reguladoras 
nacionais,

— 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 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, 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) 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 

d) Elementos sobre os preços e tarifas, 
incluindo taxas e encargos adicionais que 
possam ser cobrados, os meios de 
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e os encargos de manutenção, os métodos 
de pagamento propostos e as eventuais 
diferenças de custo inerentes ao método 
de pagamento;

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 controlar o 
nível de consumo;

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

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

— qualquer utilização 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 
mudança de operador e a 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 
equipamentos terminais;

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

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 

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

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

Or. en

Alteração 22

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

Texto em vigor 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 
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;
b) A forma como os utilizadores finais 
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podem acompanhar o nível atual do seu 
consumo, assim 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 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, 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, a privacidade dos utilizadores 
finais e a 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, 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 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 
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(JO L XXX de XX.XX.20XX, p. X).»

Or. en

Alteração 23

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) No artigo 20.º, o n.º 2 é suprimido.
2. Os Estados-Membros garantem aos 
assinantes o direito de resolução dos 
contratos sem qualquer penalidade, 
sempre que sejam notificados de qualquer 
alteração das condições contratuais 
propostas pelas empresas que fornecem 
redes e/ou serviços de comunicações 
eletrónicas. Os assinantes devem ser 
devidamente avisados dessas alterações 
com, pelo menos, um mês de 
antecedência, devendo ser 
simultaneamente informados do seu 
direito de resolução do contrato, sem 
qualquer penalização, caso não aceitem 
as novas condições. Os Estados-Membros 
asseguram que as autoridades 
reguladoras nacionais possam especificar 
o formato destas notificações.

Or. en

Justificação

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

Alteração 24

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

Texto em vigor Alteração

1-F) No artigo 20.º, é aditado o seguinte 
número:
«2-A. Os Estados-Membros podem manter 
ou introduzir requisitos em matéria de 
informações contratuais adicionais em 
relação a contratos aos quais o presente 
artigo se aplica.»

Or. en

Alteração 25

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

Texto em vigor Alteração

1-G) No artigo 20.º, é aditado o seguinte 
número:
«2-B. O ORECE deve lançar diretrizes
relativas à criação de modelos de 
contratos padrão que contenham as 
informações exigidas nos termos dos n.os

1 e 1-A do presente artigo. Todas as 
normas do ORECE relativas aos métodos 
de medição e aos formatos de publicação 
dos débitos estimadas de envio dos dados, 
tal como previsto no artigo 21.º, n.º 3-A, 
devem ser aplicáveis às informações 
contratuais exigidas nos termos do n.º 1-A 
do presente artigo.

Or. en

Alteração 26
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Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 1 – ponto 1-H (novo)
Diretiva 2002/22/CE
Artigo 20-A (novo)

Texto em vigor Alteração

1-H) 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 
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. 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. 
4. Os Estados-Membros devem assegurar 
que os consumidores e outros utilizadores 
finais que o solicitem têm o direito de 
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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 
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.
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. en
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Alteração 27

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 
seguinte redação:

1. Os Estados-Membros asseguram que as 
autoridades reguladoras nacionais possam 
obrigar as empresas que oferecem ligação a 
redes de comunicações eletrónicas públicas 
e/ou serviços de comunicações eletrónicas 
acessíveis ao público 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 
sobre os termos e condições normais, no 
que respeita ao acesso e à utilização dos 
serviços que prestam aos utilizadores finais 
e aos consumidores nos termos do anexo 
II. Essas informações são publicadas de 
forma clara, exaustiva e facilmente 
acessível. As autoridades reguladoras 
nacionais podem especificar requisitos 
suplementares relativos à forma de 
publicação dessas informações.

«1. Os Estados-Membros asseguram que as 
autoridades reguladoras nacionais possam 
obrigar as empresas que oferecem ligação a 
redes de comunicações eletrónicas públicas 
e/ou serviços de comunicações eletrónicas 
acessíveis ao público 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 
sobre os termos e condições normais, no 
que respeita ao acesso e à utilização dos 
serviços que prestam aos utilizadores finais 
nos termos do anexo II. Essas informações 
são publicadas de forma clara, exaustiva e 
facilmente acessível e atualizadas 
regularmente. 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 de 
publicação dessas informações, incluindo 
a introdução de requisitos linguísticos 
destinados a assegurar que essas 
informações sejam facilmente 
compreendidas pelo utilizador final. Os 
Estados-Membros devem assegurar que 
os fornecedores de comunicações 
eletrónicas públicas são obrigados, 
mediante pedido, a fornecer as 
informações às autoridades reguladoras 
nacionais relevantes, antes da respetiva 
publicação.»
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Or. en

Alteração 28

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

Texto em vigor Alteração

1-J) O artigo 21.º, n.º 2, passa a ter a 
seguinte redação:

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

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

Or. en

Alteração 29

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 1 – ponto 1-K) (novo)
Diretiva 2002/22/CE
Artigo 21 – n.º 2-A (novo)
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Texto em vigor Alteração

1-K) No artigo 21.º, é aditado o seguinte 
número:
«2-A. O ORECE deve criar um 
mecanismo de certificação voluntária de 
sítios web de comparação e guias 
interativos, ou instrumentos semelhantes 
com base em requisitos objetivos, 
transparentes e proporcionados, 
incluindo, nomeadamente, independência 
em relação a qualquer fornecedor de 
comunicações eletrónicas públicas.»

Or. en

Alteração 30

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

Texto em vigor Alteração

1-L) 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 
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 

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 
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efetuada; 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;

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 
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 
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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, bem como 
sobre o 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.»
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Or. en

Alteração 31

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

Texto em vigor Alteração

1-M) No artigo 21.º, é aditado o seguinte 
número:
«3-A. Até (PRAZO DE APLICAÇÃO DO 
REGULAMENTO XXX*), o ORECE, 
após consulta das partes interessadas e 
em cooperação estreita com a Comissão, 
deve estabelecer diretrizes gerais relativas 
aos métodos de medição do débito dos 
serviços de acesso à Internet, aos 
parâmetros da qualidade do serviço a 
medir (nomeadamente os débitos reais em 
comparação com os débitos anunciados; 
os parâmetros de tempo, incluindo 
latência e instabilidade, níveis de 
congestionamento da rede, o desempenho 
dos serviços de acesso à Internet em 
comparação com o dos serviços 
especializados e a qualidade segundo a 
perceção dos utilizadores finais) e aos 
métodos de medição dos mesmos ao longo 
do tempo, bem como os conteúdos, o 
formato e a forma de publicação da 
informação, incluindo possíveis 
mecanismos de certificação da qualidade, 
a fim de assegurar que os utilizadores 
finais, incluindo utilizadores com 
deficiência, têm acesso a informações 
abrangentes, comparáveis, fiáveis e fáceis 
de utilizar. Se adequado, podem ser 
utilizados os parâmetros, definições e 
métodos de medição indicados no anexo 
III.
_________________
* 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).»

Or. en

Alteração 32

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

Texto em vigor Alteração

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

Controlo do consumo
1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que os fornecedores de comunicações 
eletrónicas proporcionam aos 
consumidores e aos utilizadores finais um 
mecanismo para acompanhar e controlar 
a sua utilização 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. 
c) Faturas discriminadas em formato 
eletrónico ou em papel. 
2. O ORECE deve criar diretrizes para a 
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aplicação do n.º 1 e indicar se se 
justificam ou não encargos relacionados 
com custos.»

Or. en

Alteração 33

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 1 – ponto 2
Diretiva 2002/22/CE
Artigos 20, 21, 22 e 30

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. en

Justificação

No âmbito da abordagem global do relator à alteração da Diretiva 2002/22/CE, os artigos 
20.º, 21.º e 30.º já não são suprimidos, mas alterados a fim de incluírem algumas das novas 
melhorias contidas na proposta da Comissão.

Alteração 34

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

Texto em vigor Alteração

2-A) O artigo 30.º, n.º 1, passa a ter a 
seguinte redação:

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

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

Or. en

Alteração 35

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

Texto em vigor Alteração

2-B) 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 após a conclusão de tal 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 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 

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 
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portabilidade abusiva da sua parte ou em 
seu nome.

portabilidade abusiva da sua parte ou em 
seu nome.»

Or. en

Alteração 36

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

Texto em vigor Alteração

2-C) No artigo 30.º, é aditado o seguinte 
número:
«4-A. O ORECE deve estabelecer 
diretrizes sobre as responsabilidades 
respetivas do fornecedor novo e do 
anterior em processos de mudança e 
portabilidade, incluindo eventuais 
requisitos relativos a serviços de 
encaminhamento de mensagens de 
correio eletrónico e a outras modalidades 
e procedimentos relevantes, em 
conformidade com o presente artigo.»

Or. en

Alteração 37

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

Texto em vigor Alteração

2-D) É suprimido o artigo 30.º, n.º 5.
5. Os Estados-Membros devem assegurar 
que os contratos celebrados entre 
consumidores e empresas que forneçam 
serviços de comunicações eletrónicas não 
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estipulem um compromisso inicial 
superior a 24 meses. Os Estados-Membros 
devem igualmente assegurar que as 
empresas ofereçam aos utilizadores a 
possibilidade de celebrarem contratos pelo 
prazo máximo de 12 meses.

Or. en

Justificação

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

Alteração 38

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 1 – ponto 2-E (novo)
Diretiva 2002/22/CE
Artigo 30 – n.º 6

Texto em vigor Alteração

2-E) No artigo 30.º, o n.º 6 é suprimido.
6. Sem prejuízo de um eventual prazo 
contratual mínimo, os Estados-Membros 
asseguram que as condições e os 
procedimentos de resolução do contrato 
não funcionem como desincentivo à 
mudança de prestador de serviço.

Or. en

Justificação

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

Alteração 39

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 1 – ponto 2-F) (novo)
Diretiva 2002/22/CE
Artigo 34 – n.º 1-A (novo)
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Texto em vigor Alteração

2-F) Ao artigo 34.º é aditado o seguinte 
número:
«1-A. Os procedimentos extrajudiciais 
definidos em conformidade com o n.º 1 
são também aplicáveis a litígios 
relacionados com contratos entre 
consumidores e outros utilizadores finais, 
desde que estes possam recorrer a tais 
procedimentos extrajudiciais, e
fornecedores de comunicações eletrónicas 
públicas que estão estabelecidos noutro 
Estado-Membro. Em caso de litígios 
abrangidos pelo âmbito de aplicação da 
Diretiva 2013/11/UE* aplica-se o disposto 
nesta. 
________________________
* Diretiva 2013/11/UE do Parlamento Europeu e 
do Conselho, de 21 de maio de 2013, sobre a 
resolução alternativa de litígios de consumo, que 
altera o Regulamento (CE) n.º 2006/2004 e a 
Diretiva 2009/22/CE (JO L 165 de 18 de junho de 
2013, p. 63).»

Or. en

Alteração 40

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

Texto em vigor Alteração

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

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

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

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

Alteração 41

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

Texto em vigor Alteração

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

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

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

Or. en

Alteração 42

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

Texto em vigor Alteração

2-I) Ao anexo II é aditado o seguinte 
número:
«2.2. a) Informações adicionais sobre os 
serviços de acesso à Internet, sempre que 
oferecidos, nomeadamente dados sobre os 
preços dos dados, o débito de dados para 
descarregamento e carregamento e 
eventuais limites de débito aplicáveis, 
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sobre as possibilidades de controlar os 
níveis de consumo, sobre eventuais 
procedimentos aplicáveis de gestão do 
tráfego e o seu impacto na qualidade do 
serviço, sobre a privacidade do utilizador 
final e sobre a proteção dos dados 
pessoais.»

Or. en

Alteração 43

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

Texto em vigor Alteração

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

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

«2.5. As cláusulas-tipo contratuais, 
incluindo um eventual prazo 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 
outros identificadores, se for caso disso, e 
medidas de indemnização por atrasos ou 
abusos no processo de mudança de 
operador.»

Or. en

Alteração 44

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 

Todavia, os artigos 23.º, 24.º e 36.º são 
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aplicáveis a partir de 1 de julho de 2016. aplicáveis a partir de 1 de julho de 2016.

Or. en


