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Alteração 475
Catherine Trautmann

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

Texto da Comissão Alteração

b) Determinar uma duração mínima para os 
direitos concedidos nas faixas 
harmonizadas;

b) Determinar uma duração mínima para os 
direitos concedidos nas faixas 
harmonizadas não inferior a 20 anos e, em 
qualquer caso, uma duração adequada 
para incentivar o investimento e a 
concorrência, bem como para 
desincentivar a subutilização ou o 
«açambarcamento» do espetro; ou 
determinar que os direitos serão 
concedidos durante um período 
indeterminado.

Or. en

Alteração 476
Seán Kelly

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

Texto da Comissão Alteração

b) Determinar uma duração mínima para os 
direitos concedidos nas faixas 
harmonizadas;

b) Determinar uma duração mínima para os 
direitos concedidos nas faixas 
harmonizadas com o período de tempo 
mais eficaz para incentivar o investimento 
e a concorrência contínuos e que 
desincentive a subutilização do espetro 
por parte de titulares de licenças.

Or. en

Justificação

As autoridades reguladoras nacionais devem conseguir equilibrar a necessidade de 
incentivar o investimento através da duração ótima das licenças com a garantia de que o 
espetro será utilizado da forma mais eficiente e plena possível, de acordo com as condições 
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de licenciamento e evitando a tendência de «açambarcar» o espetro.

Alteração 477
Ioannis A. Tsoukalas

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

Texto da Comissão Alteração

b) Determinar uma duração mínima para os 
direitos concedidos nas faixas 
harmonizadas;

b) Determinar uma duração mínima para os 
direitos concedidos nas faixas 
harmonizadas, apropriada para incentivar 
e acelerar o investimento, a inovação e a 
concorrência, bem como desincentivar a 
subutilização ou o «açambarcamento» do 
espetro por parte dos titulares de licenças.

Or. en

Alteração 478
Edit Herczog

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

Texto da Comissão Alteração

b) Determinar uma duração mínima para 
os direitos concedidos nas faixas 
harmonizadas;

b) Determinar uma duração para os direitos 
concedidos nas faixas harmonizadas, 
apropriada para incentivar o investimento 
e a concorrência, bem como desincentivar 
a subutilização ou o «açambarcamento» 
do espetro por parte dos titulares de 
licenças.

Or. en

Justificação

In the current state of continued increase in the demand for spectrum for wireless broadband 
communications, it is of the utmost importance that spectrum is used fully, by licence holders 
and by those using unlicensed spectrum, and if not, that this spectrum is traded urgently so 
that it can be used by others to respond to the growing need for wireless Internet 
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access.National regulatory authorities need to balance in their licensing conditions the need 
to incentivise investment through optimal license durations, while ensuring that the spectrum 
will be used as efficiently and fully as possible.Giving indefinite durations for licences can 
encourage ‘hoarding’ of spectrum, whereby the licence holder sees no incentive to maximise 
the use of the spectrum they hold, nor do they see an interest in trading unused spectrum, 
because not doing so would keep new market entrants and competitors at bay.

Alteração 479
Silvia-Adriana Ţicău

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

Texto da Comissão Alteração

b) Determinar uma duração mínima para 
os direitos concedidos nas faixas 
harmonizadas;

b) Uma duração mínima para os direitos 
concedidos nas faixas harmonizadas;

Or. ro

Alteração 480
Sabine Verheyen, Doris Pack

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en
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Alteração 481
Petra Kammerevert

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. de

Alteração 482
Silvia-Adriana Ţicău

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. ro

Alteração 483
Giles Chichester
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Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

 Os referidos atos de execução são 
adotados pelo procedimento de exame a 
que se refere o artigo 33.º, n.º 2.

Suprimido

Or. en

Alteração 484
Catherine Trautmann

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os referidos atos de execução são adotados 
pelo procedimento de exame a que se 
refere o artigo 33.º, 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, bem como sem 
prejuízo do disposto no artigo 9.º, n.os 3 e 
4, da Diretiva 2002/21/CE.

Or. en

Alteração 485
Petra Kammerevert

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

Texto da Comissão Alteração

2-A. O n.º 2 não afeta as disposições do 
artigo 9.º, n.os 3 e 4, da Diretiva 
2002/21/CE.

Or. de
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Alteração 486
Giles Chichester

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão pode também adotar atos 
de execução que harmonizem a data de 
termo de validade ou renovação dos 
direitos individuais de utilização do 
espetro radioelétrico para banda larga 
sem fios em faixas harmonizadas, que já 
existam aquando da adoção de tais atos, 
com vista a sincronizar, em toda a União, 
a data de renovação ou reatribuição dos 
direitos de utilização para tais faixas, 
incluindo a eventual sincronização com a 
data de renovação ou reatribuição de 
outras faixas harmonizadas por medidas 
de execução adotadas em conformidade 
com o n.º 2 ou com o presente número. Os 
referidos atos de execução são adotados 
pelo procedimento de exame a que se 
refere o artigo 33.º, n.º 2.

Suprimido

Sempre que os atos de execução previstos 
no presente número definam uma data 
harmonizada para a renovação ou 
reatribuição de direitos de utilização do 
espetro radioelétrico que seja posterior à 
data de termo de validade ou renovação 
dos direitos individuais em vigor de 
utilização de tal espetro radioelétrico em 
qualquer um dos Estados-Membros, as 
autoridades nacionais competentes devem 
prorrogar os direitos em vigor até à data 
harmonizada nas mesmas condições de 
autorização concretas anteriormente 
aplicáveis, incluindo eventuais taxas 
periódicas aplicáveis.
Sempre que o período de prorrogação 
concedido em conformidade com o 
segundo parágrafo seja significativo em 
comparação com a duração inicial dos 
direitos de utilização, as autoridades 
nacionais competentes podem sujeitar a 
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prorrogação dos direitos a adaptações das 
condições de autorização anteriormente 
aplicáveis que sejam necessárias devido à 
alteração das circunstâncias, incluindo a 
imposição de taxas adicionais. Estas taxas 
adicionais devem basear-se numa 
aplicação pro rata temporis das eventuais 
taxas iniciais para os direitos de utilização 
originais que tenham sido expressamente 
calculadas por referência à duração 
originalmente prevista.
Os atos de execução previstos no presente 
número não exigem a redução da duração 
dos direitos de utilização em vigor em 
nenhum Estado-Membro, salvo se em 
conformidade com o artigo 14.º, n.º 2 da 
Diretiva 2002/20/CE, e não são aplicáveis 
aos direitos em vigor por tempo 
indeterminado.
Sempre que a Comissão adotar um ato de 
execução nos termos do n.º 2, pode 
aplicar as disposições do presente número 
mutatis mutandis aos eventuais direitos de 
utilização da faixa harmonizada em 
questão para banda larga sem fios.

Or. en

Alteração 487
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A Comissão pode também adotar atos de 
execução que harmonizem a data de termo 
de validade ou renovação dos direitos 
individuais de utilização do espetro
radioelétrico para banda larga sem fios em 
faixas harmonizadas, que já existam 
aquando da adoção de tais atos, com vista a 
sincronizar, em toda a União, a data de 
renovação ou reatribuição dos direitos de 

A Comissão pode também propor uma 
ação legislativa para harmonizar a data de 
termo de validade ou renovação dos 
direitos individuais de utilização do espetro 
radioelétrico para banda larga sem fios em 
faixas harmonizadas, que já existam 
aquando da adoção de tais atos, com vista a 
sincronizar, em toda a União, a data de 
renovação ou reatribuição dos direitos de 
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utilização para tais faixas, incluindo a 
eventual sincronização com a data de 
renovação ou reatribuição de outras faixas 
harmonizadas por medidas de execução 
adotadas em conformidade com o n.º 2 ou 
com o presente número. Os referidos atos 
de execução são adotados pelo 
procedimento de exame a que se refere o 
artigo 33.º, n.º 2.

utilização para tais faixas, incluindo a 
eventual sincronização com a data de 
renovação ou reatribuição de outras faixas 
harmonizadas por medidas de execução 
adotadas em conformidade com o n.º 2 ou 
com o presente número.

Or. ro

Alteração 488
Jolanta Emilia Hibner

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A Comissão pode também adotar atos de 
execução que harmonizem a data de termo 
de validade ou renovação dos direitos 
individuais de utilização do espetro 
radioelétrico para banda larga sem fios em 
faixas harmonizadas, que já existam 
aquando da adoção de tais atos, com vista a 
sincronizar, em toda a União, a data de 
renovação ou reatribuição dos direitos de 
utilização para tais faixas, incluindo a 
eventual sincronização com a data de 
renovação ou reatribuição de outras faixas 
harmonizadas por medidas de execução 
adotadas em conformidade com o n.º 2 ou 
com o presente número. Os referidos atos 
de execução são adotados pelo 
procedimento de exame a que se refere o 
artigo 33.º, n.º 2.

Sujeita ao segundo parágrafo do 
artigo 8.º-A, n.º 3, a Comissão deve
também adotar atos de execução, se 
possível no prazo de um ano a contar da 
data de entrada em vigor do presente 
regulamento, que harmonizem a data de 
termo de validade ou renovação dos 
direitos individuais de utilização do espetro 
radioelétrico para banda larga sem fios em 
faixas harmonizadas, que já existam 
aquando da adoção de tais atos, com vista a 
sincronizar, em toda a União, a data de 
renovação ou reatribuição dos direitos de 
utilização para tais faixas, incluindo a 
eventual sincronização com a data de 
renovação ou reatribuição de outras faixas 
harmonizadas por medidas de execução 
adotadas em conformidade com o n.º 2 ou 
com o presente número. Os referidos atos 
de execução são adotados pelo 
procedimento de exame a que se refere o 
artigo 33.º, n.º 2.

Or. en
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Alteração 489
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Sempre que os atos de execução previstos 
no presente número definam uma data 
harmonizada para a renovação ou 
reatribuição de direitos de utilização do 
espetro radioelétrico que seja posterior à 
data de termo de validade ou renovação 
dos direitos individuais em vigor de 
utilização de tal espetro radioelétrico em 
qualquer um dos Estados-Membros, as 
autoridades nacionais competentes devem 
prorrogar os direitos em vigor até à data 
harmonizada nas mesmas condições de 
autorização concretas anteriormente 
aplicáveis, incluindo eventuais taxas 
periódicas aplicáveis.

Suprimido

Or. ro

Alteração 490
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 3 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Sempre que o período de prorrogação 
concedido em conformidade com o 
segundo parágrafo seja significativo em 
comparação com a duração inicial dos 
direitos de utilização, as autoridades 
nacionais competentes podem sujeitar a 
prorrogação dos direitos a adaptações das 
condições de autorização anteriormente 
aplicáveis que sejam necessárias devido à 
alteração das circunstâncias, incluindo a 
imposição de taxas adicionais. Estas taxas 
adicionais devem basear-se numa 

Suprimido
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aplicação pro rata temporis das eventuais 
taxas iniciais para os direitos de utilização 
originais que tenham sido expressamente 
calculadas por referência à duração 
originalmente prevista.

Or. ro

Alteração 491
Jolanta Emilia Hibner

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 3 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Sempre que o período de prorrogação 
concedido em conformidade com o 
segundo parágrafo seja significativo em 
comparação com a duração inicial dos 
direitos de utilização, as autoridades 
nacionais competentes podem sujeitar a 
prorrogação dos direitos a adaptações das 
condições de autorização anteriormente 
aplicáveis que sejam necessárias devido à 
alteração das circunstâncias, incluindo a 
imposição de taxas adicionais. Estas taxas
adicionais devem basear-se numa
aplicação pro rata temporis das eventuais 
taxas iniciais para os direitos de utilização 
originais que tenham sido expressamente 
calculadas por referência à duração 
originalmente prevista.

Sempre que o período de prorrogação 
concedido em conformidade com o 
segundo parágrafo seja significativo em 
comparação com a duração inicial dos 
direitos de utilização, as autoridades 
nacionais competentes podem sujeitar a 
prorrogação dos direitos a adaptações das 
condições de autorização anteriormente 
aplicáveis que sejam necessárias devido à 
alteração das circunstâncias. Caso essas 
adaptações incluam a imposição de taxas 
adicionais, estas não devem exceder uma
aplicação pro rata temporis das eventuais 
taxas iniciais para os direitos de utilização 
originais que tenham sido expressamente 
calculadas por referência à duração 
originalmente prevista.

Or. en

Alteração 492
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 3 – parágrafo 4
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Texto da Comissão Alteração

Os atos de execução previstos no presente 
número não exigem a redução da duração 
dos direitos de utilização em vigor em 
nenhum Estado-Membro, salvo se em 
conformidade com o artigo 14.º, n.º 2 da 
Diretiva 2002/20/CE, e não são aplicáveis 
aos direitos em vigor por tempo 
indeterminado.

Suprimido

Or. ro

Alteração 493
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 3 – parágrafo 5

Texto da Comissão Alteração

Sempre que a Comissão adotar um ato de
execução nos termos do n.º 2, pode 
aplicar as disposições do presente número 
mutatis mutandis aos eventuais direitos de 
utilização da faixa harmonizada em 
questão para banda larga sem fios.

Suprimido

Or. ro

Alteração 494
Giles Chichester

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Ao adotar os atos de execução previstos 
nos n.os 2 e 3, a Comissão deve ter em 
conta:

Suprimido

a) Os princípios regulamentares definidos 
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no artigo 9.º;
b) As variações objetivas na União, no 
que se refere às necessidades de espetro 
radioelétrico adicional para a oferta de 
banda larga sem fios, tendo, ao mesmo 
tempo, em consideração as necessidades 
de espetro radioelétrico comuns para 
redes integradas que cobrem vários 
Estados-Membros;
c) A previsibilidade das condições de 
funcionamento para os utilizadores de 
espetro radioelétrico existentes;
d) Os ciclos de adoção, desenvolvimento e 
investimento das sucessivas gerações de 
tecnologias de banda larga sem fios;
e) A procura, por parte dos utilizadores 
finais, de comunicações em banda larga 
sem fios de elevada capacidade.
Ao definir os calendários para as 
diferentes categorias de Estados-Membros 
que ainda não tenham concedido direitos 
individuais de utilização e permitido a 
utilização efetiva da faixa harmonizada 
em questão, a Comissão deve ter na 
devida conta quaisquer observações 
apresentadas por Estados-Membros no 
que se refere à forma como os direitos de 
espetro radioelétrico foram 
historicamente concedidos, os motivos das 
restrições previstas no artigo 9.º, n.os 3 e 4, 
da Diretiva 2002/21/CE, a possível 
necessidade de desocupar a faixa em 
questão, os efeitos na concorrência ou as 
restrições de índole geográfica ou técnica, 
tendo em conta o efeito no mercado 
interno. A Comissão deve assegurar que a 
aplicação não é indevidamente diferida e 
que as variações nos calendários entre os 
Estados-Membros não originam em 
diferenças indevidas nas situações 
concorrenciais ou regulamentares entre 
Estados-Membros.

Or. en
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Alteração 495
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 4 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Ao adotar os atos de execução previstos
nos n.os 2 e 3, a Comissão deve ter em 
conta:

Ao adotar as medidas previstas no n.º 2, a 
Comissão deve ter em conta:

Or. ro

Alteração 496
Giles Chichester

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. O disposto no n.º 2 não prejudica o 
direito, por parte dos Estados-Membros, 
de concessão de direitos de utilização e de 
permissão da utilização real de uma faixa 
harmonizada antes da adoção de um ato 
de execução a respeito da referida faixa, 
desde que em conformidade com o 
segundo parágrafo do presente número 
ou antes da data de harmonização 
estabelecida por um ato de execução para 
tal faixa.

Suprimido

Sempre que concedam direitos de 
utilização numa faixa harmonizada antes 
da adoção de um ato de execução a 
respeito da referida faixa, as autoridades 
nacionais competentes devem definir as 
condições de tal concessão e, em 
particular, as condições relativas à 
duração, de modo a que os beneficiários 
dos direitos de utilização sejam 
informados da possibilidade de a 
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Comissão adotar atos de execução, em 
conformidade com o n.º 2, que 
estabelecem uma duração mínima para 
tais direitos ou um ciclo sincronizado de 
termo de validade ou renovação para a 
União no seu todo. O presente parágrafo 
não é aplicável à concessão de direitos por 
tempo indeterminado.

Or. en

Alteração 497
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 5 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O disposto no n.º 2 não prejudica o 
direito, por parte dos Estados-Membros, 
de concessão de direitos de utilização e de 
permissão da utilização real de uma faixa 
harmonizada antes da adoção de um ato 
de execução a respeito da referida faixa, 
desde que em conformidade com o 
segundo parágrafo do presente número 
ou antes da data de harmonização 
estabelecida por um ato de execução para 
tal faixa.

Suprimido

Or. ro

Alteração 498
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 5 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Sempre que concedam direitos de 
utilização numa faixa harmonizada antes 

Suprimido
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da adoção de um ato de execução a 
respeito da referida faixa, as autoridades 
nacionais competentes devem definir as 
condições de tal concessão e, em 
particular, as condições relativas à 
duração, de modo a que os beneficiários 
dos direitos de utilização sejam 
informados da possibilidade de a 
Comissão adotar atos de execução, em 
conformidade com o n.º 2, que 
estabelecem uma duração mínima para 
tais direitos ou um ciclo sincronizado de 
termo de validade ou renovação para a 
União no seu todo. O presente parágrafo 
não é aplicável à concessão de direitos por 
tempo indeterminado.

Or. ro

Alteração 499
Giles Chichester

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. No que respeita às faixas harmonizadas 
para as quais foi estabelecido um 
calendário comum para a concessão de 
direitos de utilização e permissão da 
utilização real num ato de execução 
adotado nos termos do n.º 2, as 
autoridades nacionais competentes devem 
informar a Comissão, em tempo útil e de 
forma suficientemente pormenorizada, 
acerca dos seus planos para assegurar a 
conformidade. A Comissão pode adotar 
atos de execução que definam o formato e 
os procedimentos para a prestação de tais 
informações. Os referidos atos de 
execução são adotados pelo procedimento 
de exame a que se refere o artigo 33.º, 
n.º 2.

Suprimido

Sempre que considere, após a avaliação 
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de tais planos pormenorizados 
apresentados por um Estado-Membro, 
que é improvável que o Estado-Membro 
em questão consiga cumprir o calendário 
que lhe é aplicável, a Comissão pode 
adotar uma decisão através de um ato de 
execução que exija que o referido 
Estado-Membro adapte os seus planos de 
modo adequado para assegurar a 
conformidade.

Or. en

Alteração 500
Jolanta Emilia Hibner

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 6 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

No que respeita às faixas harmonizadas 
para as quais foi estabelecido um 
calendário comum para a concessão de 
direitos de utilização e permissão da 
utilização real num ato de execução 
adotado nos termos do n.º 2, as autoridades 
nacionais competentes devem informar a 
Comissão, em tempo útil e de forma 
suficientemente pormenorizada, acerca dos 
seus planos para assegurar a conformidade. 
A Comissão pode adotar atos de execução 
que definam o formato e os procedimentos 
para a prestação de tais informações. Os 
referidos atos de execução são adotados 
pelo procedimento de exame a que se 
refere o artigo 33.º, n.º 2.

No que respeita às faixas harmonizadas 
para as quais foi estabelecido um 
calendário comum para a concessão de 
direitos de utilização e permissão da 
utilização real num ato de execução 
adotado nos termos do n.º 2, as autoridades 
nacionais competentes devem informar a 
Comissão, em tempo útil e de forma 
suficientemente pormenorizada, acerca dos 
seus planos para assegurar a conformidade. 
A Comissão deve adotar um ato de 
execução que defina o formato e os 
procedimentos para a prestação de tais 
informações, se possível no prazo de um 
ano a contar da data de entrada em vigor 
do presente regulamento. Os referidos atos 
de execução são adotados pelo 
procedimento de exame a que se refere o
artigo 33.º, n.º 2.

Or. en
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Alteração 501
Werner Langen

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 6 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

No que respeita às faixas harmonizadas 
para as quais foi estabelecido um 
calendário comum para a concessão de 
direitos de utilização e permissão da 
utilização real num ato de execução 
adotado nos termos do n.º 2, as autoridades 
nacionais competentes devem informar a 
Comissão, em tempo útil e de forma 
suficientemente pormenorizada, acerca dos 
seus planos para assegurar a conformidade. 
A Comissão pode adotar atos de execução 
que definam o formato e os procedimentos 
para a prestação de tais informações. Os 
referidos atos de execução são adotados 
pelo procedimento de exame a que se 
refere o artigo 33.º, n.º 2.

No que respeita às faixas harmonizadas 
para as quais foi estabelecido um 
calendário comum para a concessão de 
direitos de utilização e permissão da 
utilização real num ato de execução 
adotado nos termos do n.º 2, as autoridades 
nacionais competentes devem informar a 
Comissão, em tempo útil e de forma 
suficientemente pormenorizada, acerca dos 
seus planos para assegurar a conformidade. 
A Comissão deve adotar atos de execução 
no prazo de um ano a contar da data de 
entrada em vigor do presente regulamento
que definam o formato e os procedimentos 
para a prestação de tais informações. Os 
referidos atos de execução são adotados 
pelo procedimento de exame a que se 
refere o artigo 33.º, n.º 2.

Or. de

Alteração 502
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 6 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

No que respeita às faixas harmonizadas 
para as quais foi estabelecido um 
calendário comum para a concessão de 
direitos de utilização e permissão da 
utilização real num ato de execução 
adotado nos termos do n.º 2, as autoridades 
nacionais competentes devem informar a 
Comissão, em tempo útil e de forma 
suficientemente pormenorizada, acerca dos 

No que respeita às faixas harmonizadas 
para as quais foi estabelecido um 
calendário comum para a concessão de 
direitos de utilização e permissão da 
utilização real num ato de execução 
adotado nos termos do n.º 2, as autoridades 
nacionais competentes devem informar a 
Comissão, em tempo útil e de forma 
suficientemente pormenorizada, acerca dos 
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seus planos para assegurar a conformidade. 
A Comissão pode adotar atos de execução
que definam o formato e os procedimentos 
para a prestação de tais informações. Esses 
atos de execução devem ser adotados de 
acordo com o procedimento de exame a 
que se refere o artigo 33.º, n.º 2.

seus planos para assegurar a conformidade. 
A Comissão pode adotar atos delegados
que definam o formato e os procedimentos 
para a prestação de tais informações. Esses 
atos delegados devem ser adotados de 
acordo com o artigo 32.º.

Or. ro

Alteração 503
Werner Langen

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 6 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A Comissão, na avaliação dos planos 
pormenorizados apresentados por um 
Estado-Membro, deve ter em 
consideração que o número de peritos e 
consultores de que dispõem as 
autoridades reguladoras nacionais e os 
fornecedores para os procedimentos de 
atribuição é limitado.

Or. de

Alteração 504
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 6 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Sempre que considere, após a avaliação 
de tais planos pormenorizados 
apresentados por um Estado-Membro, 
que é improvável que o Estado-Membro 
em questão consiga cumprir o calendário 
que lhe é aplicável, a Comissão pode 
adotar uma decisão através de um ato de 

Suprimido
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execução que exija que o referido 
Estado-Membro adapte os seus planos de 
modo adequado para assegurar a 
conformidade.

Or. ro

Alteração 505
Gunnar Hökmark, Jens Rohde

Proposta de regulamento
Artigo 12-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 12.º-A
Processo de autorização conjunta que visa 
conceder direitos individuais de utilização 

do espetro radioelétrico
1. Dois ou vários Estados-Membros 
podem cooperar entre si, e com a 
Comissão, no cumprimento das suas 
obrigações nos termos dos artigos 6.º e 7.º 
da Diretiva Autorização, tendo em vista a 
criação de um processo de autorização 
conjunta que visa conceder direitos 
individuais de utilização do espetro 
radioelétrico, em consonância, se for caso 
disso, com um eventual calendário 
comum estabelecido em conformidade 
com o artigo 12.º, n.º 2. Esse processo de 
autorização conjunta deve cumprir os 
seguintes critérios:
a) Os processos de autorização individuais 
nacionais devem ser iniciados e aplicados 
pelas autoridades nacionais competentes 
de acordo com um calendário comum;
b) Deve proporcionar, sempre que 
adequado, as condições e os 
procedimentos comuns de seleção e de 
concessão de direitos individuais entre os 
Estados-Membros em causa;
c) Deve proporcionar, sempre que 
adequado, as condições comuns e 
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comparáveis a serem ligadas aos direitos 
individuais de utilização entre os 
Estados-Membros em causa, 
nomeadamente permitindo a concessão de 
conjuntos coerentes de espetros aos 
operadores quanto aos blocos de espetro a 
serem atribuídos.

Or. en

Alteração 506
Gunnar Hökmark, Jens Rohde

Proposta de regulamento
Artigo 12-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 12.º-B
a) Os processos de autorização individuais 
nacionais devem ser iniciados e aplicados 
pelas autoridades nacionais competentes 
de acordo com um calendário comum;

Or. en

Alteração 507
Gunnar Hökmark, Jens Rohde

Proposta de regulamento
Artigo 12-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 12.º-C
b) Deve proporcionar, sempre que 
adequado, as condições e os 
procedimentos comuns de seleção e de 
concessão de direitos individuais entre os 
Estados-Membros em causa;

Or. en
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Alteração 508
Gunnar Hökmark, Jens Rohde

Proposta de regulamento
Artigo 12-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 12.º-D
c) Deve proporcionar, sempre que 
adequado, as condições comuns e 
comparáveis a serem ligadas aos direitos 
individuais de utilização entre os 
Estados-Membros em causa, 
nomeadamente permitindo a concessão de 
conjuntos coerentes de espetros aos 
operadores quanto aos blocos de espetro a 
serem atribuídos.

Or. en

Alteração 509
Werner Langen

Proposta de regulamento
Artigo 13

Texto da Comissão Alteração

[...] Suprimido

Or. de

Alteração 510
Petra Kammerevert

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 1 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Alteração 511
Catherine Trautmann

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 1 – parágrafo 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) O duração dos direitos de utilização; c) A duração dos direitos de utilização, que 
não é inferior a 20 anos e, em qualquer 
caso, é adequada para incentivar o 
investimento e a concorrência, bem como 
para desincentivar a subutilização ou o 
«açambarcamento» do espetro.

Or. en
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Alteração 512
Françoise Castex

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 1 – parágrafo 2 – alínea i)

Texto da Comissão Alteração

i) A reserva de espetro radioelétrico para 
determinados tipos de operadores ou a 
exclusão de determinados tipos de 
operadores;

i) A reserva de espetro radioelétrico para 
determinados tipos de operadores, 
incluindo operadores no setor sem fins 
lucrativos, ou a exclusão de determinados 
tipos de operadores;

Or. en

Alteração 513
Françoise Castex

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 1 – parágrafo 2 – alínea k)

Texto da Comissão Alteração

k) A possibilidade da utilização partilhada 
do espetro radioelétrico;

k) A possibilidade da utilização partilhada 
do espetro radioelétrico, incluindo sem 
estar sujeita a licença;

Or. en

Alteração 514
Gunnar Hökmark, Jens Rohde

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Caso os Estados-Membros 
pretendam criar um processo de 
autorização conjunta nos termos do 
artigo 12.º-A, as autoridades nacionais 
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competentes em causa devem 
simultaneamente tornar os seus projetos 
de medidas acessíveis à Comissão e às 
autoridades competentes.

Or. en

Alteração 515
Giles Chichester

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As autoridades nacionais competentes e 
a Comissão podem apresentar 
observações à autoridade competente em 
questão no prazo de dois meses. O prazo 
de dois meses não deve ser prorrogado.

Suprimido

Ao avaliar o projeto de medida em 
conformidade com o presente artigo, a 
Comissão deve ter em especial conta o 
seguinte:
a) As disposições das 
Diretivas 2002/20/CE e 2002/21/CE e a 
Decisão n.º 243/2012/CE;
b) Os princípios regulamentares definidos 
no artigo 9.º;
c) Os critérios relevantes para 
determinadas condições específicas 
definidas no artigo 10.º e as disposições 
adicionais constantes do artigo 11.º;
d) Os eventuais atos de execução adotados 
em conformidade com o artigo 12.º;
e) A coerência com procedimentos 
recentes, pendentes ou planeados noutros 
Estados-Membros e possíveis efeitos no 
comércio entre Estados-Membros.
Se, durante este período, a Comissão 
comunicar à autoridade competente que o 
projeto de medida criaria um obstáculo ao 
mercado interno ou que tem sérias 
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dúvidas quanto à sua compatibilidade 
com o direito da União, o projeto de 
medida não deve ser adotado durante um 
período adicional de dois meses. Nestes 
casos, a Comissão deve também informar 
as autoridades competentes dos restantes 
Estados-Membros da posição que tomou 
relativamente ao projeto de medida.

Or. en

Alteração 516
Giles Chichester

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Durante o período adicional de dois 
meses referido no n.º 2, a Comissão e a 
autoridade competente em questão devem 
cooperar estreitamente para identificar a 
medida mais adequada e eficaz à luz dos 
critérios a que se refere o n.º 2, tendo em 
devida conta as perspetivas dos 
participantes no mercado e a necessidade 
de assegurar o desenvolvimento de uma 
prática regulamentar coerente.

Suprimido

Or. en

Alteração 517
Giles Chichester

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Em qualquer fase do procedimento, a 
autoridade competente pode alterar ou 
anular o seu projeto de medida tendo na 
máxima conta a notificação da Comissão 

Suprimido
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a que se refere o n.º 2.

Or. en

Alteração 518
Giles Chichester

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Durante o período adicional de dois 
meses referido no n.º 2, a Comissão pode:

Suprimido

a) Apresentar um projeto de decisão ao 
Comité das Comunicações que exija que a 
autoridade competente em questão anule 
o projeto de medida. O projeto de decisão 
deve ser acompanhado por uma análise 
pormenorizada e objetiva dos motivos que 
levam a Comissão a considerar que o 
projeto de medida não deve ser adotado 
como notificado, em conjunto, sempre que 
necessário, com propostas específicas de 
alteração do projeto de medida; ou
b) Tomar uma decisão que altere a sua 
posição em relação ao projeto de medida 
em questão.

Or. en

Alteração 519
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 5 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Apresentar um projeto de decisão ao 
Comité das Comunicações que exija que a 
autoridade competente em questão anule 
o projeto de medida. O projeto de decisão 

Suprimido
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deve ser acompanhado por uma análise 
pormenorizada e objetiva dos motivos que 
levam a Comissão a considerar que o 
projeto de medida não deve ser adotado 
como notificado, em conjunto, sempre que 
necessário, com propostas específicas de 
alteração do projeto de medida; ou

Or. ro

Alteração 520
Giles Chichester

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Caso a Comissão não tenha 
apresentado um projeto de decisão nos 
termos do n.º 5, alínea a), ou tome uma 
decisão em conformidade com o n.º 5, 
alínea b), a autoridade competente em 
questão pode adotar o projeto de medida.

Suprimido

Caso a Comissão tenha apresentado um 
projeto de decisão em conformidade com 
o n.º 5, alínea a), o projeto de medida não 
pode ser adotado pela autoridade 
competente durante um período que não 
ultrapassa seis meses após a notificação 
apresentada à autoridade competente nos 
termos do n.º 2.
A Comissão pode decidir alterar a sua 
posição em relação ao projeto de medida 
em qualquer fase do procedimento, 
inclusive após a apresentação de um 
projeto de decisão ao Comité das 
Comunicações.

Or. en

Alteração 521
Silvia-Adriana Ţicău
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Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 6 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Caso a Comissão não tenha apresentado 
um projeto de decisão nos termos do n.º 5,
alínea a), ou tome uma decisão em 
conformidade com o n.º 5, alínea b), a 
autoridade competente em questão pode 
adotar o projeto de medida.

Caso a Comissão não tenha apresentado 
um projeto de decisão nos termos do n.º 5, 
a autoridade competente em questão pode 
adotar o projeto de medida.

Or. ro

Alteração 522
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 6 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Caso a Comissão tenha apresentado um 
projeto de decisão em conformidade com o 
n.º 5, alínea a), o projeto de medida não 
pode ser adotado pela autoridade 
competente durante um período que não 
ultrapassa seis meses após a notificação 
apresentada à autoridade competente nos 
termos do n.º 2.

Caso a Comissão tenha apresentado um 
projeto de decisão em conformidade com o 
n.º 5, o projeto de medida não pode ser 
adotado pela autoridade competente 
durante um período que não ultrapassa dois
meses após a notificação apresentada à 
autoridade competente nos termos do n.º 2.

Or. ro

Alteração 523
Giles Chichester

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. A Comissão deve adotar quaisquer Suprimido
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decisões que exijam que a autoridade 
competente anule o seu projeto de medida 
através de atos de execução. Os referidos 
atos de execução são adotados pelo 
procedimento de exame a que se refere o 
artigo 33.º, n.º 2.

Or. en

Alteração 524
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Artigo 13 – parágrafo 7

Texto da Comissão Alteração

7) A Comissão deve adotar quaisquer 
decisões que exijam que a autoridade 
competente anule o seu projeto de medida 
através de atos de execução. Os referidos 
atos de execução são adotados pelo 
procedimento de exame a que se refere o 
artigo 33.º, n.º 2.

Suprimido

Or. ro

Alteração 525
Giles Chichester

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 8

Texto da Comissão Alteração

8. Caso a Comissão tenha adotado uma 
decisão em conformidade com o n.º 7, a 
autoridade competente deve alterar ou 
anular o projeto de medida no prazo de 
seis meses após a data de notificação da 
decisão da Comissão. Quando o projeto de 
medida é alterado, a autoridade 
competente deve realizar uma consulta 
pública sempre que adequado, e deve 

Suprimido
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disponibilizar o projeto de medida 
alterado à Comissão, em conformidade 
com o n.º 1.

Or. en

Alteração 526
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Artigo 13 – parágrafo 8

Texto da Comissão Alteração

(8) Caso a Comissão tenha adotado uma 
decisão em conformidade com o n.º 7, a 
autoridade competente deve alterar ou 
anular o projeto de medida no prazo de 
seis meses após a data de notificação da 
decisão da Comissão. Quando o projeto de 
medida é alterado, a autoridade 
competente deve realizar uma consulta 
pública sempre que adequado, e deve 
disponibilizar o projeto de medida 
alterado à Comissão, em conformidade 
com o n.º 1.

Suprimido

Or. ro

Alteração 527
Giles Chichester

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 9

Texto da Comissão Alteração

9. A autoridade competente em questão 
deve ter na máxima conta as observações 
das autoridades competentes dos restantes 
Estados-Membros e da Comissão e pode, 
exceto em casos abrangidos pelo terceiro 
parágrafo do n.º 2, pelo segundo 

Suprimido
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parágrafo do n.º 6 e pelo n.º 7, adotar o 
projeto de medida resultante e ao fazê-lo, 
deve comunicá-lo à Comissão.

Or. en

Alteração 528
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 9

Texto da Comissão Alteração

9) A autoridade competente em questão 
deve ter na máxima conta as observações 
das autoridades competentes dos restantes 
Estados-Membros e da Comissão e pode, 
exceto em casos abrangidos pelo terceiro 
parágrafo do n.º 2, pelo segundo parágrafo 
do n.º 6 e pelo n.º 7, adotar o projeto de 
medida resultante e ao fazê-lo, deve 
comunicá-lo à Comissão.

9) A autoridade competente em questão 
deve ter na máxima conta as observações 
das autoridades competentes dos restantes 
Estados-Membros e da Comissão e pode, 
exceto em casos abrangidos pelo terceiro 
parágrafo do n.º 2 e pelo segundo parágrafo 
do n.º 6, adotar o projeto de medida 
resultante e ao fazê-lo, deve comunicá-lo à 
Comissão.

Or. ro

Alteração 529
Giles Chichester

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 10

Texto da Comissão Alteração

10. A autoridade competente deve 
informar a Comissão dos resultados do 
procedimento a que a sua medida se 
refere após a conclusão do mesmo.

Suprimido

Or. en
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Alteração 530
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Artigo 13-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 13.º-A
Obrigações de cobertura

A União Europeia e os Estados-Membros 
devem adotar medidas para assegurar aos 
cidadãos e às entidades europeias, 
públicas ou privadas, o acesso ao mercado 
único de comunicações eletrónicas, tanto 
em qualidade de serviço como na 
aplicação de tarifas aos preços de 
mercado, em qualquer parte do território 
da União.

Or. fr

Alteração 531
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As autoridades nacionais competentes 
devem permitir a oferta de acesso, através 
de redes locais via rádio, à rede de um 
fornecedor de comunicações eletrónicas 
públicas, bem como a utilização do espetro 
radioelétrico harmonizado para tal oferta, 
desde que ao abrigo de uma autorização 
geral.

1. As autoridades nacionais competentes 
devem permitir a oferta de acesso, através 
de redes locais via rádio, à rede de um 
fornecedor de comunicações eletrónicas 
públicas, bem como a utilização do espetro 
radioelétrico harmonizado para tal oferta, 
ao abrigo de uma autorização geral. O 
cumprimento das regras aplicadas ao 
licenciamento isenta o espetro, 
especialmente em relação a interferências 
e a regras de concorrência.

Or. en
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Alteração 532
Françoise Castex

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. As autoridades nacionais competentes 
não devem restringir o direito dos 
utilizadores finais de permitirem, 
reciprocamente ou mais geralmente, o 
acesso às suas redes locais via rádio por 
outros utilizadores finais, nomeadamente 
com base em iniciativas de terceiros que 
federam e tornam publicamente acessíveis 
as redes locais via rádio de diferentes 
utilizadores finais.

4. As autoridades nacionais competentes 
não devem restringir o direito dos 
utilizadores finais de permitirem, 
reciprocamente ou mais geralmente, o 
acesso às suas redes locais via rádio por 
outros utilizadores finais, nomeadamente 
com base em iniciativas de terceiros que 
federam e tornam publicamente acessíveis 
as redes locais via rádio de diferentes 
utilizadores finais. Devem igualmente 
aplicar o quadro jurídico de modo a 
fomentar a disseminação de estações de 
base celulares e de redes em malha sem 
fios.

Or. en

Alteração 533
Giles Chichester

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

 As autoridades nacionais competentes 
devem permitir a implantação, conexão e 
operação de pontos de acesso sem fios de 
áreas reduzidas, não obstrutores, no âmbito 
do regime de autorização geral e não 
devem restringir indevidamente essa 
implantação, conexão ou operação através 
de licenças individuais de urbanismo ou de 
qualquer outra forma, sempre que tal 
utilização esteja em conformidade com as 
medidas de execução adotadas nos termos 

As autoridades nacionais competentes 
devem permitir a implantação, conexão e 
operação de pontos de acesso sem fios de 
áreas reduzidas, não obstrutores, e não 
devem restringir indevidamente essa 
implantação, conexão ou operação através 
de licenças individuais de urbanismo ou de 
qualquer outra forma, sempre que tal 
utilização esteja em conformidade com as 
medidas de execução adotadas nos termos 
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do n.º 2. do n.º 2.

Or. en

Justificação

A fim de salvaguardar os direitos de utilização existentes, bem como a integridade e o 
desempenho da rede, as pequenas células implantadas num espetro sob licença devem ser 
operadas no âmbito de uma licença exclusiva.

Alteração 534
Giles Chichester

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O presente número não prejudica o 
regime de autorização para o espetro 
radioelétrico utilizado na operação de 
pontos de acesso sem fios de áreas 
reduzidas.

a) Os direitos de utilização existentes para 
o espetro sob licença, aos quais se 
aplicam os regimes de aluguer e de 
partilha referidos no artigo 10.º, n.º 6.

b) O regime de autorização para o espetro 
radioelétrico utilizado na operação de 
pontos de acesso sem fios de áreas 
reduzidas.

Or. en

Alteração 535
Giles Chichester

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Para efeitos da aplicação uniforme do 
regime de autorização geral para a
implantação, conexão e operação de pontos 
de acesso sem fios de áreas reduzidas nos 
termos do n.º 1, a Comissão pode, através 

Para efeitos da aplicação uniforme da
implantação, conexão e operação de pontos 
de acesso sem fios de áreas reduzidas nos 
termos do n.º 1, a Comissão pode, através 
de um ato de execução, especificar 
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de um ato de execução, especificar 
características técnicas para a conceção, 
implantação e operação de pontos de 
acesso sem fios de áreas reduzidas, cuja 
conformidade com o referido ato assegura 
o seu caráter não obstrutor na utilização em 
diferentes contextos locais. A Comissão 
deve especificar as características técnicas 
por referência às dimensões máximas, 
potência e características eletromagnéticas, 
bem como ao impacto visual, dos pontos 
de acesso sem fios de áreas reduzidas. As 
características técnicas para a utilização de 
pontos de acesso sem fios de áreas 
reduzidas devem, no mínimo, respeitar os 
requisitos da Diretiva 2013/35/UE30 e os 
limiares definidos na Recomendação 
n.º 1999/519/CE do Conselho.31

características técnicas para a conceção, 
implantação e operação de pontos de 
acesso sem fios de áreas reduzidas, cuja 
conformidade com o referido ato assegura 
o seu caráter não obstrutor na utilização em 
diferentes contextos locais. A operação de 
pontos de acesso sem fios de áreas 
reduzidas num espetro com direitos de 
utilização específicos concedidos é gerida 
pela respetiva pessoa ou empresa 
autorizada. A Comissão deve especificar 
as características técnicas por referência às 
dimensões máximas, potência e 
características eletromagnéticas, bem como 
ao impacto visual, dos pontos de acesso 
sem fios de áreas reduzidas. As 
características técnicas para a utilização de 
pontos de acesso sem fios de áreas 
reduzidas devem, no mínimo, respeitar os 
requisitos da Diretiva 2013/35/UE30 e da 
Diretiva 1999/5/CE, tendo em conta os 
limiares definidos na Recomendação 
n.º 1999/519/CE do Conselho.31

__________________ __________________
30 Diretiva 2013/35/UE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 26 de junho 
de 2013, relativa às prescrições mínimas de 
segurança e saúde em matéria de exposição 
dos trabalhadores aos riscos devidos aos 
agentes físicos (campos eletromagnéticos) 
(20.ª diretiva especial na aceção do 
artigo 16.º, n.º 1, da Diretiva 89/391/CEE) 
e que revoga a Diretiva 2004/40/CE 
(JO L 179 de 29.6.2013, p. 1).

30 Diretiva 2013/35/UE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 26 de junho 
de 2013, relativa às prescrições mínimas de 
segurança e saúde em matéria de exposição 
dos trabalhadores aos riscos devidos aos 
agentes físicos (campos eletromagnéticos) 
(20.ª diretiva especial na aceção do 
artigo 16.º, n.º 1, da Diretiva 89/391/CEE) 
e que revoga a Diretiva 2004/40/CE 
(JO L 179 de 29.6.2013, p. 1).

31 Recomendação 1999/519/CE do 
Conselho, de 12 de julho de 1999, relativa 
à limitação da exposição da população aos 
campos eletromagnéticos (0 Hz —
300 GHz) (JO L 1999 de 30.7.1999, p. 59).

31 Recomendação 1999/519/CE do 
Conselho, de 12 de julho de 1999, relativa 
à limitação da exposição da população aos 
campos eletromagnéticos (0 Hz —
300 GHz) (JO L 1999 de 30.7.1999, p. 59).

Or. en

Alteração 536
Werner Langen
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Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Para efeitos da aplicação uniforme do 
regime de autorização geral para a 
implantação, conexão e operação de pontos 
de acesso sem fios de áreas reduzidas nos 
termos do n.º 1, a Comissão pode, através 
de um ato de execução, especificar 
características técnicas para a conceção, 
implantação e operação de pontos de 
acesso sem fios de áreas reduzidas, cuja 
conformidade com o referido ato assegura 
o seu caráter não obstrutor na utilização em 
diferentes contextos locais. A Comissão 
deve especificar as características técnicas 
por referência às dimensões máximas, 
potência e características eletromagnéticas, 
bem como ao impacto visual, dos pontos 
de acesso sem fios de áreas reduzidas. As 
características técnicas para a utilização de 
pontos de acesso sem fios de áreas 
reduzidas devem, no mínimo, respeitar os 
requisitos da Diretiva 2013/35/UE30 e os 
limiares definidos na Recomendação 
n.º 1999/519/CE do Conselho31.

Para efeitos da aplicação uniforme do 
regime de autorização geral para a 
implantação, conexão e operação de pontos 
de acesso sem fios de áreas reduzidas nos 
termos do n.º 1, a Comissão deve, através 
de um ato de execução, especificar, no 
prazo de um ano a contar da data de 
entrada em vigor do presente 
regulamento, características técnicas para 
a conceção, implantação e operação de 
pontos de acesso sem fios de áreas 
reduzidas, cuja conformidade com o 
referido ato assegura o seu caráter não 
obstrutor na utilização em diferentes 
contextos locais. Os pontos de acesso sem 
fios em áreas reduzidas, relativamente aos 
quais já vigoram autorizações de 
utilização, poderão continuar a ser 
utilizados no âmbito destas autorizações. 
A Comissão deve especificar as 
características técnicas por referência às 
dimensões máximas, potência e 
características eletromagnéticas, bem como 
ao impacto visual, dos pontos de acesso 
sem fios de áreas reduzidas. As 
características técnicas para a utilização de 
pontos de acesso sem fios de áreas 
reduzidas devem, no mínimo, respeitar os 
requisitos da Diretiva 2013/35/UE30 e os 
limiares definidos na Recomendação 
n.º 1999/519/CE do Conselho31.

__________________ __________________
30 Diretiva 2013/35/UE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 26 de junho de 
2013, relativa às prescrições mínimas de 
segurança e saúde em matéria de exposição
dos trabalhadores aos riscos devidos aos 
agentes físicos (campos eletromagnéticos) 
(20.ª diretiva especial na aceção do artigo 
16.º, n.º 1, da Diretiva 89/391/CEE) e que 
revoga a Diretiva 2004/40/CE (JO L 179 

30 Diretiva 2013/35/UE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 26 de junho de 
2013, relativa às prescrições mínimas de 
segurança e saúde em matéria de exposição 
dos trabalhadores aos riscos devidos aos 
agentes físicos (campos eletromagnéticos) 
(20.ª diretiva especial na aceção do artigo 
16.º, n.º 1, da Diretiva 89/391/CEE) e que 
revoga a Diretiva 2004/40/CE (JO L 179 
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de 29.6.2013, p. 1). de 29.6.2013, p. 1).
31 Recomendação 1999/519/CE do 
Conselho, de 12 de julho de 1999, relativa 
à limitação da exposição da população aos 
campos eletromagnéticos (0 Hz — 300 
GHz) (JO L 1999 de 30.7.1999, p. 59).

31 Recomendação 1999/519/CE do 
Conselho, de 12 de julho de 1999, relativa 
à limitação da exposição da população aos 
campos eletromagnéticos (0 Hz — 300 
GHz) (JO L 1999 de 30.7.1999, p. 59).

Or. de

Alteração 537
Jolanta Emilia Hibner

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

 Para efeitos da aplicação uniforme do 
regime de autorização geral para a 
implantação, conexão e operação de pontos 
de acesso sem fios de áreas reduzidas nos 
termos do n.º 1, a Comissão pode, através 
de um ato de execução, especificar 
características técnicas para a conceção, 
implantação e operação de pontos de 
acesso sem fios de áreas reduzidas, cuja 
conformidade com o referido ato assegura 
o seu caráter não obstrutor na utilização em 
diferentes contextos locais. A Comissão 
deve especificar as características técnicas 
por referência às dimensões máximas, 
potência e características eletromagnéticas, 
bem como ao impacto visual, dos pontos 
de acesso sem fios de áreas reduzidas. As 
características técnicas para a utilização de 
pontos de acesso sem fios de áreas 
reduzidas devem, no mínimo, respeitar os 
requisitos da Diretiva 2013/35/UE30 e os 
limiares definidos na Recomendação 
n.º 1999/519/CE do Conselho.31

Para efeitos da aplicação uniforme do 
regime de autorização geral para a 
implantação, conexão e operação de pontos 
de acesso sem fios de áreas reduzidas nos 
termos do n.º 1, a Comissão deve, através 
de um ato de execução a ser adotado, se 
possível, no prazo de um ano a contar da 
data de entrada em vigor do presente 
regulamento, especificar características 
técnicas para a conceção, implantação e 
operação de pontos de acesso sem fios de 
áreas reduzidas, cuja conformidade com o 
referido ato assegura o seu caráter não 
obstrutor na utilização em diferentes 
contextos locais. A Comissão deve 
especificar as características técnicas por 
referência às dimensões máximas, potência 
e características eletromagnéticas, bem 
como ao impacto visual, dos pontos de 
acesso sem fios de áreas reduzidas. As 
características técnicas para a utilização de 
pontos de acesso sem fios de áreas 
reduzidas devem, no mínimo, respeitar os 
requisitos da Diretiva 2013/35/UE30 e os 
limiares definidos na Recomendação 
n.º 1999/519/CE do Conselho.31

__________________ __________________
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31 Recomendação 1999/519/CE do 
Conselho, de 12 de julho de 1999, relativa 
à limitação da exposição da população aos 
campos eletromagnéticos (0 Hz —
300 GHz) (JO L 1999 de 30.7.1999, p. 59).

31 Recomendação 1999/519/CE do 
Conselho, de 12 de julho de 1999, relativa 
à limitação da exposição da população aos 
campos eletromagnéticos (0 Hz —
300 GHz) (JO L 1999 de 30.7.1999, p. 59).

Or. en

Alteração 538
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

 Para efeitos da aplicação uniforme do 
regime de autorização geral para a 
implantação, conexão e operação de pontos 
de acesso sem fios de áreas reduzidas nos 
termos do n.º 1, a Comissão pode, através 
de um ato de execução, especificar 
características técnicas para a conceção, 
implantação e operação de pontos de 
acesso sem fios de áreas reduzidas, cuja 
conformidade com o referido ato assegura 
o seu caráter não obstrutor na utilização em 
diferentes contextos locais. A Comissão 
deve especificar as características técnicas 
por referência às dimensões máximas, 
potência e características eletromagnéticas, 
bem como ao impacto visual, dos pontos 
de acesso sem fios de áreas reduzidas. As 
características técnicas para a utilização de 
pontos de acesso sem fios de áreas 
reduzidas devem, no mínimo, respeitar os 
requisitos da Diretiva 2013/35/UE30 e os 
limiares definidos na Recomendação 
n.º 1999/519/CE do Conselho.31

Para efeitos da aplicação uniforme do 
regime de autorização geral para a 
implantação, conexão e operação de pontos 
de acesso sem fios de áreas reduzidas nos 
termos do n.º 1, a Comissão pode, através 
de um ato de execução, especificar 
características técnicas para a conceção, 
implantação e operação de pontos de 
acesso sem fios de áreas reduzidas, cuja 
conformidade com o referido ato assegura 
o seu caráter não obstrutor na utilização em 
diferentes contextos locais. A Comissão 
deve especificar as características técnicas 
por referência às dimensões máximas, 
potência e características eletromagnéticas, 
bem como ao impacto visual, dos pontos 
de acesso sem fios de áreas reduzidas. As 
características técnicas para a utilização de 
pontos de acesso sem fios de áreas 
reduzidas devem, no mínimo, respeitar os 
requisitos da Diretiva 2013/35/UE30 e da 
Diretiva 1999/5/CE, tendo em conta os 
limiares definidos na Recomendação 
n.º 1999/519/CE do Conselho.31

__________________ __________________
30 Diretiva 2013/35/UE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 26 de junho 
de 2013, relativa às prescrições mínimas de 
segurança e saúde em matéria de exposição 

30 Diretiva 2013/35/UE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 26 de junho 
de 2013, relativa às prescrições mínimas de 
segurança e saúde em matéria de exposição 
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dos trabalhadores aos riscos devidos aos 
agentes físicos (campos eletromagnéticos) 
(20.ª diretiva especial na aceção do 
artigo 16.º, n.º 1, da Diretiva 89/391/CEE) 
e que revoga a Diretiva 2004/40/CE 
(JO L 179 de 29.6.2013, p. 1).

dos trabalhadores aos riscos devidos aos 
agentes físicos (campos eletromagnéticos) 
(20.ª diretiva especial na aceção do 
artigo 16.º, n.º 1, da Diretiva 89/391/CEE) 
e que revoga a Diretiva 2004/40/CE 
(JO L 179 de 29.6.2013, p. 1).

31 Recomendação 1999/519/CE do 
Conselho, de 12 de julho de 1999, relativa 
à limitação da exposição da população aos 
campos eletromagnéticos (0 Hz —
300 GHz) (JO L 1999 de 30.7.1999, p. 59).

31 Recomendação 1999/519/CE do 
Conselho, de 12 de julho de 1999, relativa 
à limitação da exposição da população aos 
campos eletromagnéticos (0 Hz —
300 GHz) (JO L 1999 de 30.7.1999, p. 59).

Or. en

Alteração 539
Giles Chichester

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

 As características especificadas para que a 
implantação, conexão e operação de pontos 
de acesso sem fios de áreas reduzidas 
beneficiem do disposto no n.º 1 não 
prejudicam os requisitos essenciais da 
Diretiva 1999/5/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho relativa à 
colocação no mercado de tais produtos.32

As características técnicas especificadas 
para que a implantação, conexão e 
operação de pontos de acesso sem fios de 
áreas reduzidas beneficiem do disposto no 
n.º 1 não prejudicam os requisitos 
essenciais da Diretiva 1999/5/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho relativa 
à colocação no mercado de tais produtos.32

__________________ __________________
32 Diretiva 1999/5/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 
9 de março de 1999, relativa aos 
equipamentos de rádio e equipamentos 
terminais de telecomunicações e ao 
reconhecimento mútuo da sua 
conformidade (JO L 91 de 7.4.1999, p. 10).

32 Diretiva 1999/5/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 
9 de março de 1999, relativa aos 
equipamentos de rádio e equipamentos 
terminais de telecomunicações e ao 
reconhecimento mútuo da sua 
conformidade (JO L 91 de 7.4.1999, p. 10).

Or. en
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Alteração 540
Lambert van Nistelrooij

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Sem prejuízo das suas obrigações nos 
termos de acordos internacionais nesta 
matéria, nomeadamente dos Regulamentos 
de Radiocomunicações da UIT, as 
autoridades nacionais competentes devem 
assegurar que a utilização do espetro 
radioelétrico é organizada no seu território, 
e devem, em particular, tomar todas as 
medidas de atribuição ou designação de 
espetro radioelétrico necessárias, de modo 
a que nenhum outro Estado-Membro seja 
impedido de permitir no seu território a 
utilização de uma faixa harmonizada 
específica em conformidade com a 
legislação da União.

1. Sem prejuízo das suas obrigações nos 
termos de acordos internacionais nesta 
matéria, nomeadamente dos Regulamentos 
de Radiocomunicações da UIT, as 
autoridades nacionais competentes devem 
assegurar, tendo em vista, nomeadamente, 
garantir a aplicação do artigo 12.º, que a 
utilização do espetro radioelétrico é 
organizada no seu território, e devem, em 
particular, tomar todas as medidas de 
atribuição ou designação de espetro 
radioelétrico necessárias, de modo a que 
nenhum outro Estado-Membro seja 
impedido de permitir no seu território a 
utilização de uma faixa harmonizada 
específica para comunicações em banda 
larga sem fios em conformidade com a 
legislação da União.

Or. en

Alteração 541
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem cooperar 
entre si na coordenação transfronteiras da 
utilização do espetro radioelétrico a fim de 
assegurar a conformidade com o n.º 1 e de 
assegurar que não é negado a nenhum 
Estado-Membro o acesso equitativo ao 
espetro radioelétrico.

2. A fim de garantir o funcionamento 
eficiente do mercado único e a aplicação 
das disposições estabelecidas no presente 
regulamento, os Estados-Membros devem 
cooperar entre si na coordenação 
transfronteiras da utilização do espetro 
radioelétrico a fim de assegurar a 
conformidade com o n.º 1 e de assegurar 
que não é negado a nenhum 
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Estado-Membro o acesso equitativo ao 
espetro radioelétrico.

Or. en

Alteração 542
Lambert van Nistelrooij

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Qualquer Estado-Membro interessado pode 
convidar o Grupo para a Política do 
Espetro de Radiofrequências a utilizar os 
seus bons ofícios para o assistir e assistir 
qualquer outro Estado-Membro no 
cumprimento do disposto no presente 
artigo.

Qualquer Estado-Membro interessado pode 
convidar o Grupo para a Política do 
Espetro de Radiofrequências a utilizar os 
seus bons ofícios para o assistir e assistir 
qualquer outro Estado-Membro no 
cumprimento do disposto nos n.os 1 e 2 do
presente artigo.

Or. en

Alteração 543
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A Comissão pode adotar medidas de 
execução para assegurar que os 
resultados da coordenação respeitam o 
requisito de acesso equitativo ao espetro 
radioelétrico entre os Estados-Membros 
em causa, para resolver quaisquer 
incoerências práticas entre resultados da 
coordenação distintos entre diferentes 
Estados-Membros, ou para assegurar a 
imposição da aplicação de soluções
coordenadas no âmbito do direito da 
União. Os referidos atos de execução são 
adotados pelo procedimento de exame a 

Suprimido
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que se refere o artigo 33.º, n.º 2.

Or. ro

Alteração 544
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Capítulo III – secção 2

Texto da Comissão Alteração

[...] Suprimido

Or. en

Alteração 545
Catherine Trautmann

Proposta de regulamento
Artigo 17 – título

Texto da Comissão Alteração

Produto europeu de acesso virtual em 
banda larga

Produtos de acesso de elevada qualidade 
para a prestação de serviços pan-europeus 
de comunicações empresariais

Or. en

Alteração 546
Catherine Trautmann

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 1 – frase introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. A oferta de produtos de acesso virtual 
em banda larga imposta em conformidade 
com os artigos 8.º e 12.º da 
Diretiva 2002/19/CE deve ser considerada 

1. Os prestadores de serviços de 
comunicações eletrónicas designados em 
conformidade com o artigo 6.º da 
Diretiva 2002/21/CE (Diretiva-Quadro) 
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como a oferta de um produto europeu de 
acesso virtual em banda larga se o 
produto for oferecido em conformidade 
com os parâmetros mínimos enumerados 
numa das ofertas definidas no anexo I e 
cumprir cumulativamente os seguintes 
requisitos concretos:

como tendo um poder de mercado 
significativo num mercado relevante em 
relação à prestação de serviços grossistas 
de comunicações eletrónicas de elevada 
qualidade devem assegurar a publicação 
de uma oferta de referência grossista que 
contenha, pelo menos, os elementos 
elencados no anexo I.

Or. en

Alteração 547
Gunnar Hökmark

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 1 – frase introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. A oferta de produtos de acesso virtual 
em banda larga imposta em conformidade 
com os artigos 8.º e 12.º da 
Diretiva 2002/19/CE deve ser considerada 
como a oferta de um produto europeu de 
acesso virtual em banda larga se o 
produto for oferecido em conformidade 
com os parâmetros mínimos enumerados 
numa das ofertas definidas no anexo I e 
cumprir cumulativamente os seguintes 
requisitos concretos:

1. Sempre que se constate que as 
empresas possuem um poder de mercado 
significativo num mercado relevante 
definido e forem impostas as obrigações 
de acesso em conformidade com os 
artigos 8.º e 12.º da Diretiva 2002/19/CE, 
essas empresas devem oferecer produtos 
de acesso grossista que cumpram, no 
mínimo, as especificações definidas no 
anexo I, sem prejuízo da imposição de 
obrigações de acesso físico, e cumprir 
cumulativamente os seguintes requisitos 
concretos:

Or. en

Alteração 548
Catherine Trautmann

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 1 – alínea a)
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Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 549
Catherine Trautmann

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

Texto da Comissão Alteração

b) Nível máximo de interoperabilidade de 
redes e serviços e gestão não 
discriminatória de redes entre operadores 
de forma coerente com a topologia de 
rede;

Suprimido

Or. en

Alteração 550
Catherine Trautmann

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

Texto da Comissão Alteração

c) Possibilidade de servir os utilizadores 
finais de forma competitiva;

Suprimido

Or. en

Alteração 551
Catherine Trautmann
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Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Eficácia em termos de custos, tendo em 
conta a possibilidade de o produto ser 
implementado em redes existentes e 
recentemente construídas e de coexistir 
com outros produtos de acesso que 
possam ser fornecidos na mesma 
infraestrutura de rede;

Suprimido

Or. en

Alteração 552
Catherine Trautmann

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

Texto da Comissão Alteração

e) Eficácia operacional, nomeadamente 
no que diz respeito à limitação, tanto 
quanto possível, dos obstáculos à 
implementação e dos custos de 
implantação para os fornecedores de 
acesso virtual em banda larga e os 
requerentes de acesso virtual em banda 
larga;

Suprimido

Or. en

Alteração 553
Catherine Trautmann

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

Texto da Comissão Alteração

f) Respeito das normas relativas à 
proteção da vida privada, de dados 

Suprimido
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pessoais, segurança e integridade das 
redes e transparência em conformidade 
com o direito da União.

Or. en

Alteração 554
Gunnar Hökmark

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 1 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Salvo se objetivamente justificado à 
luz das condições concorrenciais 
existentes no mercado grossista relevante 
relativamente ao acesso de empresas, as 
tarifas aplicadas a linhas alugadas com 
uma interface moderna, conforme 
identificado no anexo I, parte 3, devem 
ser orientadas em função dos custos.

Or. en

Alteração 555
Catherine Trautmann

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados em conformidade com o 
artigo 32.º a fim de adaptar o anexo I à luz 
da evolução tecnológica e do mercado, de 
modo a continuar a cumprir os requisitos 
concretos enumerados no n.º 1.

2. A Comissão, após consulta ao ORECE,
fica habilitada a adotar atos de execução a 
fim de adaptar o anexo I à luz da evolução 
tecnológica e do mercado.

Esses atos de execução devem ser 
adotados em conformidade com o 
procedimento de exame referido no 
artigo 33.º.
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Or. en

Alteração 556
Catherine Trautmann

Proposta de regulamento
Artigo 18

Texto da Comissão Alteração

[...] Suprimido

Or. en

Alteração 557
Gunnar Hökmark

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Uma autoridade reguladora nacional que 
tenha imposto previamente a um operador, 
em conformidade com os artigos 8.º e 12.º 
da Diretiva 2002/19/CE, a obrigação de 
oferecer acesso grossista a uma rede da 
nova geração deve determinar se seria 
adequado e proporcionado impor, em 
alternativa, a obrigação de fornecer um 
produto europeu de acesso virtual em 
banda larga que ofereça, pelo menos, 
funcionalidades equivalentes às dos 
produtos de acesso grossista atualmente 
impostos.

Uma autoridade reguladora nacional que 
tenha imposto previamente a um operador, 
em conformidade com os artigos 8.º e 12.º 
da Diretiva 2002/19/CE, a obrigação de 
oferecer acesso grossista a uma rede da 
nova geração deve determinar se seria 
adequado e proporcionado impor ou 
acrescentar a obrigação de fornecer um 
produto europeu de acesso virtual em 
banda larga que ofereça, pelo menos, 
funcionalidades equivalentes às dos 
produtos de acesso grossista atualmente 
impostos.

Or. en

Alteração 558
Gunnar Hökmark
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Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Ao avaliar, de acordo com os n.os 1, 2 ou 3, 
a justificação da imposição de um produto 
europeu de acesso virtual em banda larga 
em alternativa a qualquer outro produto de 
acesso grossista possível, a autoridade 
reguladora nacional deve ter em 
consideração o interesse da existência de 
condições regulamentares convergentes em 
toda a União para medidas corretivas de 
acesso grossista, o estado atual e previsível 
da concorrência em matéria de 
infraestruturas e a evolução das condições 
de mercado no sentido da oferta de redes 
da nova geração em concorrência, os 
investimentos feitos pelo operador 
designado como tendo um poder de 
mercado significativo e por requerentes de 
acesso, e o período de amortização para 
tais investimentos.

Ao avaliar, de acordo com os n.os 1, 2 ou 3, 
a justificação da imposição de um produto 
europeu de acesso virtual em banda larga 
em alternativa a qualquer outro produto de 
acesso grossista possível, a autoridade 
reguladora nacional deve ter em 
consideração o interesse da existência de 
condições regulamentares convergentes em 
toda a União para medidas corretivas de 
acesso grossista, o estado atual e previsível 
da concorrência em matéria de 
infraestruturas e a evolução das condições
de mercado no sentido da oferta de redes 
da nova geração em concorrência, os 
investimentos feitos pelo operador 
designado como tendo um poder de 
mercado significativo e por requerentes de 
acesso, e o período de amortização para 
tais investimentos. Contudo, não deve ser 
atribuída prioridade aos produtos 
europeus de acesso virtual em banda 
larga quando estiver disponível acesso 
físico desagregado.

Or. en

Alteração 559
Catherine Trautmann

Proposta de regulamento
Artigo 19

Texto da Comissão Alteração

[...] Suprimido

Or. en
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Alteração 560
Ivo Belet

Proposta de regulamento
Artigo 19

Texto da Comissão Alteração

[...] Suprimido

Or. en

Alteração 561
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Artigo 19

Texto da Comissão Alteração

[...] Suprimido

Or. en

Alteração 562
Marietje Schaake

Proposta de regulamento
Artigo 19

Texto da Comissão Alteração

[...] Suprimido

Or. en

Alteração 563
Petra Kammerevert

Proposta de regulamento
Artigo 19
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Texto da Comissão Alteração

[...] Suprimido

Or. de

Alteração 564
Catherine Trautmann

Proposta de regulamento
Artigo 20 – título

Texto da Comissão Alteração

Medidas relativas aos produtos europeus
de acesso

Medidas relativas aos produtos de acesso 
de elevada qualidade para a prestação de 
serviços pan-europeus de comunicações 
empresariais

Or. en

Alteração 565
Catherine Trautmann

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão adota, até 1 de janeiro 
de 2016, atos de execução que estabelecem 
normas técnicas e metodológicas
uniformes para a implementação de um 
produto europeu de acesso virtual em 
banda larga na aceção do artigo 17.º e do 
anexo I, ponto 1, em conformidade com os 
critérios e parâmetros especificados e a 
fim de assegurar a equivalência da 
funcionalidade de tal produto de acesso 
virtual grossista a redes da nova geração 
com a de um produto de acesso físico 
desagregado. Os referidos atos de 
execução são adotados pelo procedimento 

1. A Comissão adota, até 1 de janeiro 
de 2016, atos de execução que estabelecem 
princípios uniformes para a definição e 
análise dos mercados grossistas para a 
oferta de comunicações eletrónicas de 
elevada qualidade, em conformidade com
o artigo 16.º da Diretiva 2002/21/CE 
(Diretiva-Quadro), bem como 
especificações coerentes para as medidas 
corretivas que satisfazem as necessidades 
empresariais nesses mercados, em 
conformidade com o anexo I. Os referidos 
atos de execução são adotados pelo 
procedimento de exame a que se refere o 
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de exame a que se refere o artigo 33.º, 
n.º 2.

artigo 33.º, n.º 2.

Or. en

Alteração 566
Catherine Trautmann

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão pode adotar atos de 
execução que estabelecem normas 
técnicas e metodológicas uniformes para 
a implementação de um ou mais dos 
produtos europeus de acesso na aceção 
dos artigos 17.º e 19.º, do anexo I, 
pontos 2 e 3, e do Anexo II, em 
conformidade com os critérios e 
parâmetros neles especificados. Os 
referidos atos de execução são adotados 
pelo procedimento de exame a que se 
refere o artigo 33.º, n.º 2.

Suprimido

Or. en

Alteração 567
Marietje Schaake

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

referidos atos de execução são adotados 
pelo procedimento de exame a que se 
refere o artigo 33.º, n.º 2.

Or. en

Alteração 568
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Capítulo IV – título

Texto da Comissão Alteração

Direitos harmonizados dos utilizadores 
finais

Direitos dos utilizadores ao acesso aberto 
à Internet

Or. en

Alteração 569
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. As liberdades digitais e o comércio 
transfronteiras devem andar «de mãos 
dadas», a fim de criarem e otimizarem 
oportunidades de negócio para empresas 
europeias e a proteção dos consumidores 
na economia digital global. A liberdade de 
que os utilizadores finais dispõem para 
utilizar redes públicas de comunicações 
eletrónicas ou serviços de comunicações 
eletrónicas acessíveis ao público oferecidos 
por uma empresa estabelecida noutro 
Estado-Membro não deve ser restringida 
pelas autoridades públicas.

Or. en
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Justificação

Em consonância com o documento oficioso do Diálogo Transatlântico de Legisladores (TLD) 
«Cyber security and Internet issues - Establishing framework for Transatlatic action» 
[«Cibersegurança e assuntos relacionados com a Internet: definição do quadro para uma 
ação transatlântica»].

Alteração 570
Petra Kammerevert

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Alteração 571
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. Os fornecedores de comunicações 
eletrónicas públicas não devem aplicar 
quaisquer requisitos ou condições de 
acesso ou utilização discriminatórios aos 
utilizadores finais com base na 
nacionalidade ou no local de residência do 
utilizador final, salvo se tais diferenças 
forem objetivamente justificadas. Deve ser 
assegurado o acesso sem restrições a uma 
Internet aberta, bem como o fluxo livre de 
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informações e serviços conexos, em 
conformidade com a legislação existente.

Or. en

Alteração 572
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 573
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

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

Or. en

Alteração 574
Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

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

Or. en

Justificação

O mercado das chamadas internacionais está desregulado desde 2007, pois, já nessa altura, 
foi considerado competitivo. Desde então, o mercado tornou-se cada vez mais competitivo 
com pacotes de minutos, taxas fixas e operadores de redes móveis virtuais que oferecem 
alternativas complementadas por serviços de voz através do IP, como o Skype, tornando 
possíveis até chamadas gratuitas em todo o mundo Por conseguinte, parece não haver 
grandes motivos para regular este mercado.
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Alteração 575
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

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

Texto da Comissão Alteração

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

3. A partir de 1 de julho de 2016, os 
fornecedores de comunicações eletrónicas 
públicas não devem aplicar, nas 
comunicações intra-União que terminem 
noutro Estado-Membro, salvo se 
objetivamente justificadas, tarifas que 
sejam mais elevadas:

Or. en

Alteração 576
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 577
Silvia-Adriana Ţicău

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

Texto da Comissão Alteração

3-A) A faturação deve ser feita em ambas 
as moedas, do utilizador final do 
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Estado-Membro e em euros, de modo a 
garantir a transparência e facilitar a 
comparação das tarifas.

Or. ro

Alteração 578
Lambert van Nistelrooij

Proposta de regulamento
Artigo 21-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 21.º-A
Até 31 de dezembro de 2014, o ORECE 
deve adotar um valor único para cada 
uma das tarifas de terminação fixa e 
móvel, calculadas em conformidade com 
a Recomendação C(2009) 3359 final, de 
7 de maio de 2009, sobre o tratamento 
regulamentar das tarifas de terminação de 
chamadas em redes fixas e móveis na UE.
Até 30 de junho de 2015, todas as 
autoridades reguladoras nacionais (ARN) 
devem assegurar que os operadores por si 
designados como tendo poder de mercado 
significativo nos mercados para 
terminação grossista de chamadas de voz 
em redes públicas individuais de 
telefones, em resultado de uma análise de 
mercado efetuada em conformidade com 
a Diretiva 2009/140/CE, cobram as tarifas 
de terminação determinadas pelo ORECE 
no presente número.

Or. en

Alteração 579
Petra Kammerevert

Proposta de regulamento
Artigo 23 – título
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Texto da Comissão Alteração

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

Acesso aberto à Internet, serviço 
especializado e gestão razoável do tráfego 
de dados

Or. de

Alteração 580
Sabine Verheyen, Doris Pack

Proposta de regulamento
Artigo 23 – título

Texto da Comissão Alteração

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

Acesso aberto à Internet, serviço 
especializado e gestão razoável do tráfego

Or. en

Alteração 581
Giles Chichester

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Os fornecedores de serviços de acesso à 
Internet não devem restringir nem 
impedir a utilização por utilizadores finais 
de qualquer equipamento terminal para 
aceder e distribuir informações e 
conteúdos através do seu serviço de 
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acesso à Internet. Estas disposições não 
afetam os direitos de os Estados-Membros 
concederem direitos individuais de 
utilização nos termos do artigo 5.º da 
Diretiva 2002/20/CE. 
Os fornecedores de comunicações 
eletrónicas públicas devem assegurar que 
os utilizadores finais são capazes de 
executar 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.

Or. en

Alteração 582
Petra Kammerevert

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de
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Alteração 583
Françoise Castex

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

Texto da Comissão Alteração

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

Os utilizadores finais têm o direito de 
aceder e distribuir informações e 
conteúdos, executar aplicações e utilizar 
serviços à sua escolha através do seu 
serviço de acesso à Internet.

A fim de garantir uma verdadeira 
liberdade de escolha por parte dos 
utilizadores, os prestadores de serviços de 
Internet não devem discriminar, restringir 
ou interferir na transmissão de tráfego na 
Internet.

Or. en

Alteração 584
Amelia Andersdotter

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

Texto da Comissão Alteração

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

Os utilizadores devem ter o direito de 
aceder e distribuir informações e 
conteúdos, executar e fornecer aplicações 
e serviços, bem como utilizar dispositivos
à sua escolha através de um acesso à 
Internet.

Os fornecedores de serviços de Internet 
não devem discriminar, restringir ou 
interferir na transmissão de tráfego na 
Internet.

Or. en



AM\1013978PT.doc 63/229 PE526.176v01-00

PT

Alteração 585
Catherine Trautmann, Patrizia Toia, Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas, Edit 
Herczog

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

Texto da Comissão Alteração

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

Os utilizadores finais devem ter a liberdade 
de 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.

Or. en

Alteração 586
Jürgen Creutzmann

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 587
Marietje Schaake, Nadja Hirsch

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

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

Os utilizadores finais têm o direito de 
aceder e distribuir informações e 
conteúdos, executar aplicações e utilizar 
serviços ou dispositivos à sua escolha 
através do seu serviço de acesso à Internet, 
em conformidade com o princípio da 
neutralidade da Internet.

Or. en

Alteração 588
Ioannis A. Tsoukalas

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 589
Jürgen Creutzmann

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido
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fornecedores de conteúdos, aplicações e 
serviços da Internet.

Or. en

Justificação

O valor acrescentado desta disposição não é claro. Como é natural, os utilizadores têm a 
liberdade de celebrar contratos. Além disso, independentemente de esses contratos preverem 
volumes de dados, débitos ou, por exemplo, características da qualidade do serviço, trata-se 
inteiramente de uma questão de oferta e procura, pelo que não requer regulamentação.

Alteração 590
Sabine Verheyen, Doris Pack

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

Texto da Comissão Alteração

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

Os utilizadores finais devem ter a liberdade 
de celebrar acordos relativos ao volume de 
dados e ao débito com os fornecedores de 
serviços de acesso à Internet. Estes devem 
fazer publicidade indicando o volume de 
dados e débito mínimos garantidos que 
conseguem fornecer, não o débito 
máximo.

Or. en

Alteração 591
Petra Kammerevert

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

serviços de acesso à Internet.

Or. de

Alteração 592
Teresa Riera Madurell

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

Texto da Comissão Alteração

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

Os utilizadores finais devem ter a liberdade 
de celebrar acordos com os fornecedores 
de serviços de acesso à Internet relativos 
ao volume de dados e ao débito. Os 
utilizadores devem dar o seu 
consentimento explícito para a celebração 
destes acordos, devendo ser sempre 
informados previamente. Em 
conformidade com esses acordos, os 
utilizadores finais devem poder beneficiar 
de quaisquer ofertas dos fornecedores de 
conteúdos, aplicações e serviços da 
Internet

Or. es

Alteração 593
Marietje Schaake, Nadja Hirsch

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

Texto da Comissão Alteração

Os utilizadores finais devem ter a liberdade 
de celebrar acordos relativos ao volume de 
dados e ao débito com os fornecedores de 

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

acordos relativos ao volume de dados e ao 
débito com os fornecedores de serviços de 
acesso à Internet, desde que deem o seu 
consentimento informado de forma livre e 
explícita, e de beneficiar de quaisquer 
ofertas dos fornecedores de conteúdos, 
aplicações e serviços da Internet.

Or. en

Alteração 594
Amelia Andersdotter

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

Texto da Comissão Alteração

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

Desde que deem o seu consentimento 
informado, explícito e específico, os 
utilizadores finais devem ter a liberdade de 
celebrar acordos relativos ao volume de 
dados e ao débito com os fornecedores de 
serviços de acesso à Internet e de 
beneficiar de quaisquer ofertas dos 
fornecedores de conteúdos, aplicações e 
serviços da Internet.

Or. en

Alteração 595
Françoise Castex

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

Texto da Comissão Alteração

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

Desde que deem o seu consentimento 
informado, explícito e específico, os 
utilizadores finais devem ter a liberdade de 
celebrar acordos relativos ao volume de 
dados e ao débito com os fornecedores de 
serviços de acesso à Internet e de 
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quaisquer ofertas dos fornecedores de 
conteúdos, aplicações e serviços da 
Internet.

beneficiar de quaisquer ofertas dos 
fornecedores de conteúdos, aplicações e 
serviços da Internet.

Or. en

Alteração 596
Angelika Niebler

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Alteração 597
Silvia-Adriana Ţicău

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. ro

Alteração 598
Petra Kammerevert

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 1 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

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

Or. de

Alteração 599
Petra Kammerevert

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

Texto da Comissão Alteração

(1-A) Não é permitida qualquer restrição, 
por parte do fornecedor, do acesso a redes 
de comunicações, conteúdos, aplicações, 
serviços ou serviços de assistência que 
resulte da utilização, por parte do 
utilizador final, de um equipamento 
terminal não fornecido ou recomendado 
pelo fornecedor.

Or. de
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Alteração 600
Seán Kelly

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

Texto da Comissão Alteração

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

Os fornecedores de comunicações 
eletrónicas ou os fornecedores de 
conteúdos, aplicações e serviços devem
poder oferecer serviços especializados 
com uma qualidade de serviço melhorada 
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.
A adoção de serviços especializados pelos 
utilizadores finais e pelos fornecedores de 
aplicações e de serviços comerciais deve, 
portanto, ser feita de forma voluntária e 
não discriminatória.

Or. en

Justificação

Tendo em conta as conclusões do ORECE de que deve prevalecer, sempre que possível, o 
controlo por parte dos utilizadores, é importante que o regulamento clarifique que os 
utilizadores finais e os fornecedores de aplicações e de serviços comerciais não se devem 
deparar com condições longe das ideais e com uma qualidade de acesso à Internet que os 
obrigue a contratar serviços especializados. A adoção de serviços especializados deve, 
portanto, ser totalmente voluntária.

Alteração 601
Petra Kammerevert

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

Texto da Comissão Alteração

Os utilizadores finais devem, igualmente, 
ter a liberdade de acordar com os 
fornecedores de comunicações eletrónicas 

Os fornecedores de comunicações 
eletrónicas públicas ou fornecedores de 
conteúdos, aplicações e serviços podem 
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públicas ou com os fornecedores de 
conteúdos, aplicações e serviços a 
prestação de serviços especializados com 
uma qualidade de serviço melhorada.

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

Or. de

Alteração 602
Jürgen Creutzmann

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

Texto da Comissão Alteração

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

Os fornecedores de comunicações 
eletrónicas públicas e os fornecedores de 
conteúdos, aplicações e serviços devem ter 
a liberdade de fornecer aos utilizadores 
finais serviços especializados com uma 
qualidade de serviço melhorada, não 
devendo esse fornecimento prejudicar, de 
uma forma recorrente e contínua, a 
qualidade geral dos serviços de acesso à 
Internet. As autoridades reguladoras 
nacionais devem assegurar que os 
utilizadores finais têm liberdade para 
aceder a esses serviços especializados.

Or. en

Justificação

Alteração da redação de modo a colocar os elementos numa ordem lógica, ou seja, primeiro 
os fornecedores têm a liberdade de oferecer serviços especializados e, caso o façam, então os 
utilizadores devem ter a liberdade de beneficiar dos mesmos. Mais uma vez, o importante não 
é o facto de os utilizadores terem a liberdade de utilizar esses serviços, pois tal também ser 
verificaria mesmo sem a presente disposição, mas salientar que esses direitos devem ser 
assegurados pelas autoridades reguladoras.
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Alteração 603
Marietje Schaake, Nadja Hirsch

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

Texto da Comissão Alteração

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

Os utilizadores finais devem, igualmente, 
ter 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. Caso 
esses acordos sejam celebrados com o 
fornecedor de serviços de acesso à 
Internet, este deve assegurar que a 
qualidade de serviço melhorada não 
prejudica o desempenho, a acessibilidade 
económica ou a qualidade dos serviços de 
acesso à Internet, em conformidade com o 
princípio da neutralidade da Internet.

Or. en

Alteração 604
Catherine Trautmann, Patrizia Toia, Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas, Edit 
Herczog

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

Texto da Comissão Alteração

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

Os utilizadores finais devem, igualmente, 
ter 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
operados em redes eletrónicas fechadas
com uma qualidade de serviço melhorada.
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Os fornecedores de comunicações 
eletrónicas a utilizadores finais não 
devem discriminar conteúdos, serviços ou 
aplicações de outras fontes concorrentes 
dos seus próprios serviços especializados.

Or. en

Alteração 605
Patrizia Toia

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

Texto da Comissão Alteração

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

Os utilizadores finais devem, igualmente, 
ter 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, desde 
que não afete a qualidade geral dos 
serviços de acesso à Internet, exceto em 
condições de emergência ou de 
necessidades reais e fundamentadas.

Or. it

Alteração 606
Jean-Pierre Audy

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

Texto da Comissão Alteração

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

Os utilizadores finais devem, igualmente, 
ter a liberdade de aceder a serviços 
especializados com uma qualidade de 
serviço melhorada.
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uma qualidade de serviço melhorada.

Or. en

Alteração 607
Amelia Andersdotter

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 608
Angelika Niebler

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

Texto da Comissão Alteração

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

Os utilizadores finais devem, igualmente, 
ter 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 para 
grupos de utilizadores fechados com uma 
qualidade de serviço melhorada.

Or. de
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Alteração 609
Jürgen Creutzmann

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Justificação

Tal como nas disposições precedentes, o valor acrescentado da primeira frase não é claro, 
pois os fornecedores têm, de qualquer forma, a liberdade de acordar entre si serviços 
especializados. O elemento importante de não prejuízo dos serviços gerais de acesso à 
Internet foi integrado na alteração do número anterior.

Alteração 610
Catherine Trautmann

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

Texto da Comissão Alteração

A fim de possibilitar a oferta de serviços 
especializados aos utilizadores finais, os 
fornecedores de serviços, conteúdos e 
aplicações e os fornecedores de 
comunicações eletrónicas públicas devem 
ter a liberdade de celebrar acordos entre si 

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 
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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.

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. Os fornecedores de 
comunicações eletrónicas devem tomar as 
medidas necessárias a fim de assegurar 
que o resultado da oferta de serviços 
especializados através da sua rede é 
sempre transparente e não prejudica a 
qualidade geral dos serviços de acesso à 
Internet em termos de desempenho, 
acessibilidade económica e 
disponibilidade. Ao fazê-lo, devem manter 
os serviços de acesso à Internet com 
capacidade e qualidade suficientes para 
acomodar os débitos de Internet 
oferecidos aos seus utilizadores finais sem 
congestionamento.
De modo que as autoridades reguladoras 
nacionais possam avaliar esses potenciais 
danos, os fornecedores de comunicações 
eletrónicas públicas devem disponibilizar, 
mediante pedido, informações precisas a 
explicar como são atribuídas as 
capacidades aos dois tipos de serviços e, 
se necessário, apresentar justificações 
sobre as medidas aplicadas a fim de 
prevenir danos nos serviços de acesso à 
Internet provocados pelos serviços 
especializados.

Or. en

Alteração 611
Angelika Niebler

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

Texto da Comissão Alteração

A fim de possibilitar a oferta de serviços 
especializados aos utilizadores finais, os 
fornecedores de serviços, conteúdos e 

Caso sejam celebrados acordos deste tipo 
com fornecedores de acesso à Internet, o 
fornecedor deve garantir que a qualidade 
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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.

de serviço melhorada não prejudique a 
qualidade geral dos serviços de acesso à 
Internet. Os fornecedores de serviços 
especializados que são simultaneamente 
operadores de redes ou fornecedores de 
serviços de acesso à Internet não devem 
discriminar operadores que dependam dos 
serviços de transporte do operador de rede 
e são obrigados a cobrar o transporte de 
forma transparente e a preços de 
mercado.

Or. de

Alteração 612
Petra Kammerevert

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

Texto da Comissão Alteração

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

A oferta de serviços especializados não 
deve afetar a qualidade dos serviços de 
acesso à Internet. Os mesmos não devem 
ainda afetar as normas técnicas 
disponíveis e amplamente reconhecidas 
nem o seu desenvolvimento. Os serviços 
especializados só são admissíveis se existir 
uma necessidade técnica e objetiva 
comprovada para tal que ultrapasse o 
interesse económico próprio, permitindo a 
oferta de aplicações críticas em tempo 
real ou de aplicações que devem ser 
especialmente protegidas de qualidade 
excecional.

Or. de

Alteração 613
Sabine Verheyen

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

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

Os fornecedores de serviços de
comunicações eletrónicas ou os 
fornecedores de serviços, conteúdos e 
aplicações podem oferecer serviços 
especializados aos utilizadores finais, 
desde que de forma complementar a um 
serviço aberto de acesso à Internet, com 
um nível de qualidade que reflita o 
progresso técnico e que não prejudique o 
desempenho geral, a acessibilidade 
económica ou a qualidade de serviços 
abertos de acesso à Internet. Os serviços
especializados apenas devem ser 
oferecidos se a capacidade da rede for 
suficiente para o seu fornecimento de 
forma complementar ao acesso aberto à 
Internet. A adoção, pelos utilizadores 
finais ou por fornecedores de conteúdos 
ou de aplicações, de ofertas comerciais 
para apoiar serviços geridos deve ser 
voluntária e não discriminatória.

Or. en

Alteração 614
Giles Chichester

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

Texto da Comissão Alteração

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

Os fornecedores de comunicações 
eletrónicas ou os fornecedores de serviços, 
conteúdos e aplicações devem poder 
oferecer serviços especializados, desde que 
essas ofertas sejam complementares aos 
serviços de acesso à Internet e não 
prejudiquem substancialmente a sua 
acessibilidade económica ou qualidade.
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serviços especializados não deve afetar de 
forma recorrente ou contínua a qualidade
geral dos serviços de acesso à Internet.

Or. en

Alteração 615
Marietje Schaake, Nadja Hirsch

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

Texto da Comissão Alteração

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

A fim de possibilitar a oferta de serviços 
especializados aos utilizadores finais, os 
fornecedores de serviços, conteúdos e 
aplicações e os fornecedores de 
comunicações eletrónicas públicas devem 
ter a liberdade de celebrar acordos entre si 
para a transmissão do respetivo volume de 
dados ou o encaminhamento de tráfego em 
redes de comunicações eletrónicas 
fechadas como serviços especializados 
com uma qualidade de serviço definida ou 
uma capacidade específica, que não sejam 
idênticos em termos de funções aos 
serviços disponíveis através do serviço de 
acesso público à Internet. A oferta de 
serviços especializados não deve afetar a 
qualidade dos serviços de acesso à 
Internet. Caso a capacidade da rede seja 
partilhada entre serviços de acesso à 
Internet e serviços especializados, o 
prestador destes serviços deve publicar 
critérios claros e inequívocos nos quais se 
baseia a partilha da capacidade da rede.

Or. en

Alteração 616
Ioannis A. Tsoukalas
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Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 617
Amelia Andersdotter

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

Texto da Comissão Alteração

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

A fim de possibilitar a oferta de serviços 
especializados aos utilizadores, os 
fornecedores de serviços, conteúdos e 
aplicações e os fornecedores de 
comunicações eletrónicas públicas podem
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 
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especializados não deve afetar de forma 
recorrente ou contínua a qualidade geral 
dos serviços de acesso à Internet.

especializados não deve afetar a qualidade 
dos serviços de acesso à Internet.

Or. en

Alteração 618
Ivo Belet

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 619
Teresa Riera Madurell

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

Texto da Comissão Alteração

A fim de possibilitar a oferta de serviços 
especializados aos utilizadores finais, os 
fornecedores de serviços, conteúdos e 
aplicações e os fornecedores de 
comunicações eletrónicas públicas devem 

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 
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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.

ter a liberdade de celebrar acordos entre si 
para a transmissão do respetivo volume de 
dados ou o encaminhamento de tráfego 
como serviços especializados com uma 
qualidade de serviço definida ou uma 
capacidade específica. A oferta de serviços 
especializados não deve afetar a qualidade 
dos serviços de acesso à Internet.

Or. es

Alteração 620
Jean-Pierre Audy

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr

Alteração 621
Petra Kammerevert

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

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

Or. de

Alteração 622
Giles Chichester

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

Texto da Comissão Alteração

Para que as autoridades nacionais 
possam avaliar esses potenciais danos 
significativos, os fornecedores de serviços 
de comunicações eletrónicas ou os 
fornecedores de conteúdos, aplicações e 
serviços devem transmitir às autoridades 
nacionais, mediante pedido, informações 
precisas quanto às capacidades atribuídas 
aos dois tipos de serviços.

Or. en

Alteração 623
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 2-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

2-A. Os fornecedores de comunicações 
eletrónicas ao público, integrados 
verticalmente, não exercem qualquer 
discriminação em relação ao tráfego 
proveniente de fornecedores de conteúdos, 
de aplicações e de serviços, que 
proponham conteúdos, serviços ou 
aplicações em concorrência com os seus 
próprios serviços ou com serviços 
fornecidos no âmbito de convénios 
exclusivos.

Or. fr

Alteração 624
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 625
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O presente artigo não prejudica a 
legislação nacional ou da União 
relacionada com a legalidade das 

Suprimido
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informações, dos conteúdos, das 
aplicações ou dos serviços transmitidos.

Or. en

Justificação

Juntamente com a execução de uma disposição legislativa como fundamento para a gestão do 
tráfego, esta situação poderia dar «luz verde» para a discriminação, degradação ou bloqueio 
de quaisquer conteúdos considerados ilícitos nos termos da legislação comunitária ou 
nacional. Essas medidas poderiam afetar de forma desproporcionada os direitos dos 
utilizadores finais relativos a confidencialidade das comunicações, privacidade e proteção de 
dados.

Alteração 626
Petra Kammerevert

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. de

Alteração 627
Sabine Verheyen

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 

4. Os utilizadores finais, bem como os 
fornecedores de serviços, conteúdos e 
aplicações, incluindo as indústrias da 
cultura e da comunicação social e os 
governos a todos os níveis, devem receber 
informações completas em conformidade 
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artigo 27.º, n.os 1 e 2. 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 a aplicação de 
eventuais medidas de gestão razoável do 
tráfego que possam afetar o acesso e a 
distribuição de informações, conteúdos, 
aplicações e serviços, conforme 
especificado nos n.os 1 e 2.

Or. en

Alteração 628
Petra Kammerevert

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Alteração 629
Edit Herczog

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

Texto da Comissão Alteração

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

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 
necessário aplicar medidas de gestão 
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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:

razoável do tráfego ou dar execução a 
uma decisão judicial. As medidas de 
gestão do tráfego são consideradas 
razoáveis quando utilizadas a fim de gerir 
com mais eficácia o tráfego na rede, de 
modo a preservar a integridade e a 
segurança da rede, bem como em casos 
pontuais comprovados de 
congestionamento acentuado, desde que 
tipos de tráfego equivalentes sejam 
tratados de forma idêntica. Essas medidas 
devem demonstrar cumprir os critérios 
gerais de relevância, proporcionalidade, 
eficiência, não discriminação entre partes 
e transparência, bem como estar em 
conformidade com a legislação existente, 
incluindo, nomeadamente, em matéria de 
privacidade e proteção de dados.
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

It is important to capture the various ways in which the access and use of Internet content, 
applications and services is being discriminated against (and is at risk of being discriminated 
against), beyond mere blocking and degradation, in order to address undue preference for an 
ISP’s own or affiliated Internet-based content, applications and services.Concerning 
reasonable traffic management, if itemising every possible case would risk being incomplete, 
cumbersome and not future-proof, there remains a need for all involved to have a very clear 
scope of what is deemed to be ‘reasonable’ traffic management. The amendment suggested 
draws on regulatory best practice, notably wording from French NRA ARCEP, to provide this 
scope. Reference to the need for traffic management to respect freedoms and obligations 
under privacy and data protection legislation are also highlighted, in line with the several 
opinions of the European Data Protection Supervisor (EDPS) and others on this subject.

Alteração 630
Petra Kammerevert

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 5 – parágrafo 1 – parte introdutória
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Texto da Comissão Alteração

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

5. Os prestadores de serviços de acesso à 
Internet não devem restringir os direitos
previstos no n.º 1

a) através da eliminação, do bloqueio, do 
abrandamento, da degradação ou 
discriminação de conteúdos, aplicações,
serviços ou equipamentos terminais
específicos, bem como de categorias 
específicas dos mesmos,

b) através de priorização de determinados 
conteúdos, aplicações, serviços ou 
equipamentos terminais, bem como de 
categorias específicas dos mesmos,
c) através de acordos especiais de preços 
com o utilizador final que tornem pouco 
interessante do ponto de vista económico 
o acesso a determinados conteúdos, 
aplicações, serviços ou equipamentos 
terminais, bem como de categorias 
específicas dos mesmos,
exceto nos casos em que sejam necessárias 
medidas justificadas de gestão razoável do 
tráfego de dados. Estas medidas devem ser 
transparentes, não discriminatórias, 
proporcionadas e necessárias para:

Or. de
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Alteração 631
Angelika Niebler

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

Texto da Comissão Alteração

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

Dentro dos limites do volume de dados ou 
débito eventualmente acordado 
contratualmente para os serviços de acesso 
à Internet, os prestadores de serviços de 
acesso à Internet não devem restringir as 
liberdades previstas no n.º 1 através da 
limitação ou de outras perturbações no 
tráfego da Internet, tais como o bloqueio, 
o abrandamento, a degradação ou 
discriminação, exceto nos casos em que 
seja necessário aplicar medidas de gestão 
razoável do tráfego. As medidas de gestão 
razoável do tráfego não deverão ser 
aplicadas de forma a visar ou 
desqualificar o conteúdo ou as aplicações 
de fornecedores específicos. As medidas 
de gestão razoável do tráfego devem ser 
transparentes, não discriminatórias e 
proporcionadas, incluindo, entre outros, o 
processamento de dados, para:

Or. de

Alteração 632
Sabine Verheyen, Ivo Belet

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

Texto da Comissão Alteração

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

Os prestadores de serviços de acesso à 
Internet não devem restringir as liberdades 
previstas no n.º 1 através do bloqueio, do 
abrandamento, da degradação, da
discriminação ou da restrição de 
conteúdos, aplicações ou serviços 
específicos, bem como de categorias 
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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:

específicas dos mesmos, exceto nos casos 
em que seja necessário aplicar medidas de 
gestão razoável do tráfego ou dar 
execução a uma decisão judicial. As 
medidas de gestão do tráfego devem ser 
consideradas razoáveis quando utilizadas 
a fim de gerir com mais eficácia o tráfego
na rede, a fim de preservar a integridade e 
a segurança da rede, bem como em casos 
pontuais comprovados de 
congestionamento acentuado, desde que 
tipos de tráfego equivalentes sejam 
tratados de forma idêntica. Tais medidas
devem ser transparentes, não 
discriminatórias e proporcionadas.

Or. en

Alteração 633
Marietje Schaake, Nadja Hirsch

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

Texto da Comissão Alteração

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

Os prestadores de serviços de acesso à 
Internet devem tratar todo o tráfego 
interno em conformidade com o princípio 
da neutralidade da Internet, 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, sujeitas a 
mecanismos de recurso claros, 
compreensíveis e acessíveis, e necessárias 
para:

Or. en
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Alteração 634
Ioannis A. Tsoukalas

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Essas medidas devem demonstrar cumprir 
os critérios gerais de relevância, 
proporcionalidade, eficiência, não 
discriminação entre partes e 
transparência, bem como estar em 
conformidade com a legislação existente, 
incluindo, nomeadamente, em matéria de 
privacidade e proteção de dados.
As medidas de gestão razoável do tráfego 
devem ser transparentes, não 
discriminatórias, proporcionadas e 
necessárias para:

Or. en

Alteração 635
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 5 – parágrafo 1 – parte introdutória
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Texto da Comissão Alteração

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

Os prestadores de serviços de acesso à 
Internet abstêm-se de bloquear, de 
abrandar ou discriminar conteúdos, 
aplicações ou serviços específicos, bem 
como de categorias específicas dos 
mesmos, exceto nos casos em que seja 
necessário aplicar medidas de gestão 
razoável do tráfego. As medidas de gestão 
razoável do tráfego devem ser 
transparentes, não discriminatórias, 
proporcionadas e necessárias para:

Or. fr

Alteração 636
Giles Chichester

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 637
Gunnar Hökmark

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 638
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 5 – parágrafo 1 – parte introdutória
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Texto da Comissão Alteração

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

Os prestadores de serviços de acesso à 
Internet não devem restringir o direito 
previsto no n.º 1 através do bloqueio, do 
abrandamento, da degradação, da 
alteração ou discriminação de conteúdos, 
aplicações ou serviços específicos, bem 
como de categorias específicas dos 
mesmos, exceto em determinados casos 
especiais em que seja necessário aplicar 
medidas de gestão razoável do tráfego. As 
medidas de gestão razoável do tráfego 
devem ser transparentes, não 
discriminatórias, bem como rigorosamente
proporcionadas e necessárias para:

Or. en

Alteração 639
Françoise Castex

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

Texto da Comissão Alteração

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

Os prestadores de serviços de acesso à 
Internet não devem restringir o direito 
previsto no n.º 1 através do bloqueio, do 
abrandamento, da degradação ou 
discriminação de conteúdos, aplicações ou 
serviços específicos, bem como de 
categorias específicas dos mesmos, exceto 
nos casos em que seja necessário aplicar 
medidas de gestão razoável do tráfego. As 
medidas de gestão razoável do tráfego 
devem ser transparentes, não 
discriminatórias, proporcionadas e 
necessárias para:
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Or. en

Alteração 640
Jean-Pierre Audy

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 641
Jürgen Creutzmann

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

Texto da Comissão Alteração

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

Dentro dos limites do volume de dados,
débito ou características gerais de 
qualidade eventualmente acordados
contratualmente para os serviços de acesso 
à Internet, os prestadores de serviços de 
acesso à Internet não devem restringir as 
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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:

liberdades previstas no n.º 1 através da
discriminação de conteúdos, aplicações ou 
serviços específicos, bem como de 
categorias específicas dos mesmos, exceto 
nos casos em que seja necessário aplicar 
medidas de gestão razoável do tráfego. As 
medidas de gestão razoável do tráfego 
devem ser transparentes, não 
discriminatórias, proporcionadas e 
necessárias para, nomeadamente:

Or. en

Justificação

Redação e abertura mais simples da lista de motivos para a gestão do tráfego. É impossível 
prever a necessidade de gestão do tráfego noutras situações no futuro. Uma vez que foram 
criados vários níveis de salvaguardas no regulamento relativamente à gestão do tráfego, 
tornar a lista não exaustiva não parece permitir abusos.

Alteração 642
Giles Chichester

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 643
Edit Herczog

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido
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impedir crimes graves;

Or. en

Alteração 644
Petra Kammerevert

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. de

Alteração 645
Sabine Verheyen, Ivo Belet

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Justificação

Supressão decorrente do novo artigo 23.º – n.º 5 – parágrafo 1 – parte introdutória.

Alteração 646
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 5 – parágrafo 1 – alínea a)
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Texto da Comissão Alteração

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

a) Dar execução a uma decisão judicial;

Or. en

Justificação

Uma medida de gestão do tráfego não pode resultar no envolvimento da responsabilidade de 
um fornecedor de comunicações eletrónicas que não seja qualificado ou não esteja habilitado 
a aplicar uma disposição legislativa nem a prevenir ou a impedir um crime grave. Esta deve 
ser desempenhada por um juiz, a fim de garantir o Estado de direito.

Alteração 647
Françoise Castex

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

Texto da Comissão Alteração

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

a) Dar execução a uma decisão judicial;

Or. en

Alteração 648
Marietje Schaake

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Alteração 649
Jürgen Creutzmann

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

A fim de salientar que para qualquer uma destas medidas é necessária uma base jurídica ou 
uma decisão judicial.

Alteração 650
Giles Chichester

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 651
Edit Herczog

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Alteração 652
Sabine Verheyen, Ivo Belet

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Justificação

Supressão decorrente do novo artigo 23.º – n.º 5 – parágrafo 1 – parte introdutória.

Alteração 653
Amelia Andersdotter

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

Texto da Comissão Alteração

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

b) Preservar a integridade e segurança da 
rede dos fornecedores europeus de 
comunicações eletrónicas, dos serviços 
prestados através dela e dos terminais dos 
utilizadores finais;

Or. en

Alteração 654
Petra Kammerevert
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Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 5 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Alteração 655
Giles Chichester

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 656
Edit Herczog

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en



PE526.176v01-00 102/229 AM\1013978PT.doc

PT

Alteração 657
Amelia Andersdotter

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 658
Petra Kammerevert

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. de

Alteração 659
Sabine Verheyen, Ivo Belet

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido
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Or. en

Justificação

Supressão decorrente do novo artigo 23.º – n.º 5 – parágrafo 1 – parte introdutória.

Alteração 660
Jean-Pierre Audy

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 661
Jürgen Creutzmann

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

É prática comum os fornecedores filtrarem spam. Exigir o acordo explícito dos utilizadores 
individuais não é possível na prática.
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Alteração 662
Françoise Castex

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

Texto da Comissão Alteração

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

c) Impedir a transmissão de comunicações 
não solicitadas para fins de 
comercialização direta a utilizadores finais 
que tenham aceitado previamente, de 
forma livre, explícita e informada, tais 
medidas restritivas;

Or. en

Alteração 663
Catherine Trautmann

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 664
Giles Chichester

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido
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equitativamente.

Or. en

Alteração 665
Edit Herczog

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 666
Sabine Verheyen, Ivo Belet

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Justificação

Supressão decorrente do novo artigo 23.º – n.º 5 – parágrafo 1 – parte introdutória.

Alteração 667
Amelia Andersdotter
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Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 5 – parágrafo 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

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

d) Atenuar os efeitos do congestionamento 
temporário e excecional da rede, 
principalmente através da aplicação de 
medidas gerais ou, quando estas se 
revelarem ineficientes, através de medidas 
específicas, desde que os tipos de tráfego 
equivalentes sejam tratados 
equitativamente.

Or. en

Justificação

A fim de preservar a neutralidade da Internet, o fornecedor de serviços de Internet deve 
sobretudo solucionar o congestionamento assegurando que nenhuma aplicação, conteúdo ou 
serviço específicos da Internet serão sujeitos a discriminação.

Alteração 668
Catherine Trautmann

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

Texto da Comissão Alteração

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

d) Atenuar os efeitos do congestionamento 
temporário ou excecional da rede, 
principalmente através da aplicação de 
medidas gerais ou, quando estas se 
revelarem ineficientes, através de medidas 
específicas, desde que os tipos de tráfego 
equivalentes sejam tratados 
equitativamente.

Or. en

Alteração 669
Françoise Castex
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Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 5 – parágrafo 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

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

d) Atenuar os efeitos do congestionamento 
temporário ou excecional da rede, 
principalmente através da aplicação de 
medidas gerais ou, quando estas se 
revelarem ineficientes, através de medidas 
específicas, desde que os tipos de tráfego 
equivalentes sejam tratados 
equitativamente.

Or. en

Alteração 670
Petra Kammerevert

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

Texto da Comissão Alteração

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

d) Minimizar os efeitos do 
congestionamento temporário e excecional 
da rede, desde que todos os conteúdos, 
aplicações e serviços sejam tratados 
equitativamente e de acordo com o 
princípio do melhor esforço.

Or. de

Alteração 671
Angelika Niebler

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

Texto da Comissão Alteração

d) Minimizar os efeitos do 
congestionamento temporário ou 

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

tipos de tráfego equivalentes sejam tratados 
equitativamente.

Or. de

Alteração 672
Teresa Riera Madurell

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

Texto da Comissão Alteração

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

d) Minimizar os efeitos do 
congestionamento temporário ou 
excecional da rede, desde que os tipos de 
tráfego equivalentes sejam tratados 
equitativamente, evitando, sempre que 
possível, medidas que medidas que 
estabeleçam a discriminação entre 
aplicações, conteúdos, serviços ou 
dispositivos.

Or. es

Alteração 673
Jürgen Creutzmann

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Justificação

Seguindo a redação original, paradoxalmente, os fornecedores podiam apenas atenuar 
congestionamentos já existentes, mas não tomar medidas para os prevenir logo à partida. 
Não devem ser excluídas medidas proativas e de prevenção.

Alteração 674
Marietje Schaake, Nadja Hirsch

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 675
Jean-Pierre Audy

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr

Alteração 676
Edit Herczog
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Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 5 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 677
Petra Kammerevert

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. de

Alteração 678
Catherine Trautmann, Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

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

Texto da Comissão Alteração

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

As autoridades reguladoras nacionais 
devem controlar se as práticas no seu 
mercado respeitam estes critérios, 
especialmente se as medidas de gestão 
razoável do tráfego implicam apenas o 
processamento dos dados necessários e 
proporcionados para atingir os objetivos 
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definidos no presente número. Para isso, 
devem, nomeadamente:
a) Ser mandatadas para controlar e 
reportar regularmente práticas de gestão 
do tráfego da Internet e políticas de 
utilização, a fim de assegurarem a 
neutralidade da Internet, avaliarem o 
potencial impacto das práticas e políticas 
supramencionadas em matéria de direitos 
fundamentais, garantirem o fornecimento 
de um serviço com qualidade suficiente e 
a afetação à Internet de um nível 
satisfatório de capacidade de rede. O 
reporte deve ser efetuado de uma forma 
aberta e transparente, sendo os relatórios 
disponibilizados gratuitamente ao 
público;
b) Implementar procedimentos 
adequados, claros, abertos e eficientes, 
que visem lidar com reclamações 
relacionadas com a neutralidade da rede. 
Para o efeito, todos os utilizadores da 
Internet devem poder utilizar esses 
procedimentos de reclamação junto da 
autoridade pertinente;
c) Dar resposta a reclamações dentro de
um prazo razoável e ser capazes de aplicar 
as medidas necessárias para sancionar a 
violação do princípio da neutralidade da 
rede.
Estas autoridades devem possuir os 
recursos necessários para cumprir as 
obrigações supramencionadas de uma 
forma tempestiva e eficaz. Devem, em 
cooperação com as outras autoridades 
nacionais competentes e com a 
Autoridade Europeia para a Proteção de 
Dados, monitorizar também os efeitos dos 
serviços especializados na diversidade 
cultural, na concorrência e na inovação. 
As autoridades reguladoras nacionais 
devem informar anualmente o público, a 
Comissão e o ORECE acerca dessa 
monitorização e das conclusões a que 
chegaram.



PE526.176v01-00 112/229 AM\1013978PT.doc

PT

A Comissão deve, após consultar as partes 
interessadas e em cooperação com o 
ORECE, estabelecer orientações que 
definam com mais pormenor as condições 
uniformes para o cumprimento das 
obrigações das autoridades reguladoras 
nacionais no âmbito do presente artigo.

Or. en

Alteração 679
Giles Chichester

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Até 1 de janeiro de 2015, o ORECE deve, 
após consulta às partes interessadas e em 
estreita cooperação com a Comissão, 
estabelecer orientações gerais relativas à 
aplicação das medidas de gestão razoável 
do tráfego, tendo por base o presente 
artigo. 

Or. en

Justificação

A definição do que constitui uma gestão razoável ou aceitável/necessária do tráfego irá 
alterar-se ao longo do tempo, pois a tecnologia continua a evoluir rapidamente, bem como a 
aumentar a capacidade da rede. Por conseguinte, é preferível que as orientações relativas ao 
que constitui uma «gestão razoável do tráfego» sejam produzidas (a mantidas atualizadas) 
por aqueles que estão mais próximos do mercado, ou seja, os reguladores agindo 
coletivamente através do ORECE.

Alteração 680
Marietje Schaake, Nadja Hirsch
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Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 5 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

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

A gestão razoável do tráfego deve implicar 
apenas o processamento dos dados
necessários e proporcionados para atingir 
os objetivos definidos no presente número. 
Por conseguinte, todas as técnicas para 
inspecionar e analisar os dados devem ser 
conformes com a legislação em matéria 
de privacidade e proteção de dados. Por 
predefinição, essas técnicas apenas devem 
examinar informação do cabeçalho.

Or. en

Alteração 681
Amelia Andersdotter

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

Texto da Comissão Alteração

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

A gestão razoável do tráfego deve implicar 
apenas o processamento dos dados 
necessários e proporcionados para atingir 
os objetivos definidos no presente número. 
O processamento dos dados não deve 
revelar quaisquer informações 
relacionadas com o conteúdo da 
comunicação a que os utilizadores finais 
acedem.

Or. en

Justificação

As medidas de gestão do tráfego não se devem basear em técnicas intrusivas de inspeção das 
comunicações, como a inspeção exaustiva de pacotes de dados (DPI). Esta disposição é 
extremamente necessária para proteger as liberdades dos cidadãos europeus em matéria de 
respeito pela sua vida privada e familiar, bem como de proteção de dados pessoais, em 
conformidade com os artigos 7.º e 8.º da Carta dos Direitos Fundamentais da União 
Europeia.
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Alteração 682
Petra Kammerevert

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 5 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Não há lugar a qualquer «inspeção de 
pacotes» com base nos cabeçalhos dos 
pacotes de dados.

Or. de

Alteração 683
Petra Kammerevert

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. de

Alteração 684
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 5-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

5-A. Os preços dos serviços de acesso à 
Internet de fornecedores de comunicações 
eletrónicas públicas não devem depender 
dos conteúdos, das aplicações e dos 
serviços de Internet utilizados ou 
oferecidos através dos mesmos serviços de 
acesso à Internet.

Or. en

Justificação

Trata-se de uma salvaguarda contra um cenário de alavanca do limite máximo de dados no 
qual o fornecedor de serviços de Internet tem limites máximos de dados muito reduzidos de 
acesso público à Internet, mas oferece dados ilimitados para serviços especializados. Esta 
alteração é inspirada na lei neerlandesa relativa à neutralidade da Internet.

Alteração 685
Sabine Verheyen, Doris Pack, Ivo Belet

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 

1. As autoridades reguladoras nacionais 
devem monitorizar atentamente e assegurar 
a capacidade real dos utilizadores finais de 
beneficiarem das liberdades previstas no 
artigo 23.º, n.os 1 e 2, e a disponibilidade 
contínua de serviços abertos de acesso à 
Internet com níveis de qualidade que 
reflitam os progressos tecnológicos e que 
não sejam prejudicados por serviços 
especializados. Devem, em cooperação 
com as outras autoridades nacionais 
competentes, assegurar também que os 
efeitos dos serviços especializados não 
afetam a diversidade cultural, o pluralismo 
dos meios de comunicação social e a
inovação. As autoridades reguladoras 
nacionais devem igualmente monitorizar 
de perto e assegurar a aplicação de 
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monitorização e das conclusões a que 
chegaram.

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

Or. en

Alteração 686
Françoise Castex

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 assegurar cuidadosamente 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. Para o efeito, 
a autoridade reguladora nacional 
competente deve:

a) Ser mandatada para monitorizar e 
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reportar regularmente práticas de gestão 
do tráfego da Internet e políticas de 
utilização, a fim de assegurar a 
neutralidade da Internet, avaliar o 
potencial impacto das práticas e políticas 
supramencionadas em matéria de direitos 
fundamentais, garantir o fornecimento de 
um serviço com qualidade suficiente e a 
afetação à Internet de um nível 
satisfatório de capacidade de rede. O 
reporte deve ser efetuado de uma forma 
aberta e transparente, sendo os relatórios 
disponibilizados gratuitamente ao 
público; 
b) Implementar procedimentos 
adequados, claros, abertos e eficientes, 
que visem lidar com reclamações 
relacionadas com a neutralidade da rede. 
Para o efeito, todos os utilizadores da 
Internet devem poder utilizar esses 
procedimentos de reclamação junto da 
autoridade pertinente;
c) Dar resposta a reclamações dentro de 
um prazo razoável e ser capaz de aplicar 
as medidas necessárias para sancionar a 
violação do princípio da neutralidade da 
rede.
Esta autoridade deve possuir os recursos 
necessários para cumprir as obrigações 
supramencionadas de uma forma 
tempestiva e eficaz.
Devem, em cooperação com as outras 
autoridades nacionais competentes e com a 
Autoridade Europeia para a Proteção de 
Dados, monitorizar também os efeitos dos 
serviços especializados na diversidade 
cultural, na concorrência e na inovação. 
As autoridades reguladoras nacionais 
devem informar anualmente o público, a 
Comissão e o ORECE acerca dessa 
monitorização e das conclusões a que 
chegaram.

Or. en
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Alteração 687
Amelia Andersdotter

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 assegurar cuidadosamente 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. Para o efeito, a autoridade 
reguladora nacional competente deve:
a) Ser mandatada para monitorizar e 
reportar regularmente práticas de gestão 
do tráfego da Internet e políticas de 
utilização, a fim de assegurar a 
neutralidade da Internet, avaliar o 
potencial impacto das práticas e políticas 
supramencionadas em matéria de direitos 
fundamentais, garantir o fornecimento de 
um serviço com qualidade suficiente e a 
afetação à Internet de um nível 
satisfatório de capacidade de rede. O 
reporte deve ser efetuado de uma forma 
aberta e transparente, sendo os relatórios 
disponibilizados gratuitamente ao 
público; 
b) Implementar procedimentos 
adequados, claros, abertos e eficientes, 
que visem lidar com reclamações 



AM\1013978PT.doc 119/229 PE526.176v01-00

PT

relacionadas com a neutralidade da rede. 
Para o efeito, todos os utilizadores da 
Internet devem poder utilizar esses 
procedimentos de reclamação junto da 
autoridade pertinente;
c) Dar resposta a reclamações dentro de 
um prazo razoável e ser capaz de aplicar 
as medidas necessárias para sancionar a 
violação do princípio da neutralidade da 
rede.
Esta autoridade deve possuir os recursos 
necessários para cumprir as obrigações 
supramencionadas de uma forma 
tempestiva e eficaz.
Devem, em cooperação com as outras 
autoridades nacionais competentes e com 
a Autoridade Europeia para a Proteção de 
Dados, monitorizar também os efeitos dos 
serviços especializados na diversidade 
cultural, na concorrência e na inovação. 
As autoridades reguladoras nacionais 
devem informar anualmente o público, a 
Comissão e o ORECE acerca dessa 
monitorização e das conclusões a que 
chegaram.

Or. en

Justificação

O papel das autoridades reguladoras nacionais tem de ser mais bem definido de modo a 
garantir o mecanismo de execução e a aplicar adequadamente o princípio da neutralidade da 
Internet, a assegurar a liberdade de expressão e de informação dos utilizadores, bem como a 
concorrência e a inovação na economia digital. A Autoridade Europeia para a Proteção de 
Dados deve poder monitorizar como os serviços especializados podem ter um impacto na 
proteção de dados dos cidadãos europeus.

Alteração 688
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 1
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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. A Comissão Europeia e 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 ampla 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. Os débitos reais de 
Internet e a qualidade do serviço para 
aplicações individuais, para tipos de 
aplicações, bem como para serviços 
especializados devem ser monitorizados e 
testados de forma contínua, sendo que as 
conclusões a que chegarem devem ser 
disponibilizadas ao público.

A Comissão Europeia e as autoridades 
reguladoras nacionais 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.

Or. en

Alteração 689
Seán Kelly

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 1
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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. A Comissão Europeia e as autoridades 
reguladoras nacionais (ARN) 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. Os níveis reais 
de qualidade do serviço devem ser 
monitorizados de forma contínua, 
incluindo, nomeadamente, o teste aos 
débitos de Internet e à qualidade do 
serviço para aplicações individuais ou 
para categorias de aplicações, conforme 
necessário, bem como para 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.

Or. en

Justificação

É importante haver uma monitorização contínua da qualidade do serviço de Internet, 
incluindo a avaliação regular dos débitos de Internet, de modo que a grande maioria dos 
utilizadores possa beneficiar de uma Internet cada vez melhor e que essas inovações que 
provavelmente se verificarão nos próximos anos não sejam desviadas para serviços 
especializados e serviços premium.

Alteração 690
Giles Chichester
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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. No exercício dos poderes que lhes são 
conferidos nos termos do artigo 30.º-A 
relativamente ao artigo 23.º, as 
autoridades reguladoras nacionais devem 
monitorizar atentamente a disponibilidade 
contínua de serviços não discriminatórios 
de acesso à Internet com níveis de 
qualidade que reflitam os progressos 
tecnológicos. As autoridades reguladoras 
nacionais devem publicar regularmente 
relatórios acerca dessa monitorização e 
das conclusões a que chegaram, e 
apresentar esses relatórios à Comissão e 
ao ORECE.

Or. en

Justificação

A diversidade cultural não é um conceito jurídico, nem pode ser objetivamente medida de 
uma forma coerente nos Estados-Membros, assim como não corresponde a qualquer poder 
no qual as ARN se podem basear para abordar eventuais preocupações que possam 
identificar.

Alteração 691
Petra Kammerevert

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As autoridades reguladoras nacionais 
devem monitorizar atentamente e assegurar 
a capacidade real dos utilizadores finais de 

1. As autoridades reguladoras nacionais 
devem monitorizar atentamente e assegurar 
a capacidade real dos utilizadores finais de 



AM\1013978PT.doc 123/229 PE526.176v01-00

PT

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.

beneficiarem dos direitos previstos no 
artigo 23.º, n.os 1 e 2, a conformidade com 
o artigo 23.º, n.º 5, e a disponibilidade 
contínua de serviços de acesso aberto à 
Internet em conformidade com o artigo 
2.º, n.º 2, ponto 14 e que não sejam 
prejudicados por serviços especializados. 
Devem, em cooperação com as outras 
autoridades nacionais competentes, 
monitorizar também os efeitos dos serviços 
especializados na liberdade de opinião e 
de informação, na diversidade linguística 
e cultural, na liberdade e diversidade dos 
meios de comunicação, assim como na 
inovação. As autoridades reguladoras 
nacionais devem informar anualmente a 
Comissão e o ORECE acerca dessa 
monitorização e das conclusões a que 
chegaram.

Or. de

Alteração 692
Angelika Niebler

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 

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 linguística e
cultural, na liberdade de opinião e de 
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nacionais devem informar anualmente a 
Comissão e o ORECE acerca dessa 
monitorização e das conclusões a que 
chegaram.

informação, assim como no pluralismo 
dos meios de comunicação social e na 
inovação. As autoridades reguladoras 
nacionais devem informar anualmente a 
Comissão e o ORECE acerca dessa 
monitorização e das conclusões a que 
chegaram.

Or. de

Alteração 693
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

Deve monitorizar-se como os serviços especializados aumentam a concorrência no mercado. 
Esses relatórios devem estar acessíveis ao público.
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Alteração 694
Marietje Schaake, Nadja Hirsch

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. As autoridades reguladoras nacionais 
devem monitorizar atentamente e assegurar 
a capacidade real dos utilizadores finais de 
beneficiarem das liberdades previstas no 
artigo 23.º, n.os 1 e 2, a conformidade com 
o artigo 23.º, n.º 5, e a disponibilidade 
contínua de serviços não discriminatórios 
de acesso à Internet, em conformidade 
com o princípio da neutralidade da 
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.

Or. en

Alteração 695
Jean-Pierre Audy

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 

1. As autoridades reguladoras nacionais 
devem monitorizar atentamente e assegurar 
a capacidade real dos utilizadores finais de 
beneficiarem das liberdades previstas no 
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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.

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 
linguística, na liberdade e no pluralismo 
dos média e na inovação. As autoridades 
reguladoras nacionais devem informar 
anualmente a Comissão e o ORECE acerca 
dessa monitorização e das conclusões a que 
chegaram.

Or. fr

Alteração 696
Petra Kammerevert

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. de

Alteração 697
Marietje Schaake, Nadja Hirsch
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Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. As autoridades reguladoras 
nacionais devem estabelecer mecanismos 
claros e compreensíveis de notificação e 
de recurso para utilizadores finais sujeitos 
a discriminação, restrição, interferência, 
bloqueio ou condicionamento de 
conteúdos, serviços e aplicações em linha.

Or. en

Alteração 698
Petra Kammerevert

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

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

Or. de

Alteração 699
Sabine Verheyen

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

Texto da Comissão Alteração

 As autoridades reguladoras nacionais 
devem, atempadamente e antes da 
imposição de tais requisitos, apresentar à 
Comissão um resumo dos motivos para 
ação, os requisitos previstos e a linha de 
ação proposta. Esta informação deve ser 
igualmente disponibilizada ao ORECE. A 
Comissão pode, após examinar tal 
informação, apresentar observações ou 
recomendações, nomeadamente para 
assegurar que os requisitos previstos não 
afetam negativamente o funcionamento do 
mercado interno. Os requisitos previstos 
não devem ser adotados durante um 
período de dois meses após a receção da 
informação completa por parte da 

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

comunicar os requisitos adotados à 
Comissão e ao ORECE. O ORECE deve 
estabelecer e desenvolver orientações 
gerais para a aplicação da gestão razoável 
do tráfego em estreita cooperação com a 
Comissão e com todas as partes 
interessadas, tendo por base o artigo 23.º 
e o presente artigo.

Or. en

Alteração 700
Jean-Pierre Audy

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

Texto da Comissão Alteração

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

As autoridades reguladoras nacionais 
devem, atempadamente e antes da 
imposição de tais requisitos, consultar os 
fornecedores de comunicações eletrónicas 
públicas antes de apresentarem 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 
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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.

nacional de um período de exame 
abreviado, ou se a Comissão tiver
apresentado observações ou 
recomendações. As autoridades 
reguladoras nacionais devem ter na 
máxima conta as observações ou 
recomendações da Comissão e devem 
comunicar os requisitos adotados à 
Comissão e ao ORECE.

Or. en

Alteração 701
Sabine Verheyen

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Alteração 702
Sabine Verheyen

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 

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

Or. en

Alteração 703
Giles Chichester

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

3. O ORECE deve, após consultar as 
partes interessadas e em cooperação com
a Comissão, estabelecer orientações que 
definem condições uniformes para o 
cumprimento das obrigações das 
autoridades nacionais competentes no 
âmbito do presente artigo. Os referidos atos 
de execução são adotados pelo 
procedimento de exame a que se refere o 
artigo 33.º, n.º 2.

Or. en

Alteração 704
Silvia-Adriana Ţicău

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. 
Esses atos de execução devem ser adotados 
de acordo com o procedimento de exame a 
que se refere o artigo 33.º, n.º 2.

3) A Comissão pode adotar atos delegados
que definem condições uniformes para o 
cumprimento das obrigações das 
autoridades nacionais competentes no 
âmbito do presente artigo. Esses atos de 
execução devem ser adotados de acordo 
com o artigo 32.º.
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Or. ro

Alteração 705
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

É necessária uma aplicação uniforme.

Alteração 706
Patrizia Toia

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 1 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. it



AM\1013978PT.doc 133/229 PE526.176v01-00

PT

Alteração 707
Sabine Verheyen

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

Texto da Comissão Alteração

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

d) A qualidade dos seus serviços;

Or. en

Alteração 708
Jean-Pierre Audy

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

Texto da Comissão Alteração

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

i) o débito de dados efetivamente 
disponível para descarregamentos e 
carregamentos no Estado-Membro de 
residência do utilizador final, incluindo nas 
horas de pico, e os meios postos à 
disposição do utilizador final para 
verificar, a qualquer altura, a velocidade 
de transmissão efetiva dos dados para 
descarregamentos e carregamentos, assim 
como uma discriminação da velocidade de 
transmissão de dados efetivamente 
disponível durante o período coberto pelo 
contrato;

Or. fr

Alteração 709
Petra Kammerevert

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

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

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

Or. de

Alteração 710
Sabine Verheyen

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 711
Petra Kammerevert

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Alteração 712
Jean-Pierre Audy

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

Texto da Comissão Alteração

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

iv) informação relativa aos procedimentos 
estabelecidos pelo fornecedor para medir e 
configurar o tráfego, de modo a evitar o 
congestionamento de uma rede, bem como 
informação relativa à forma como tais 
procedimentos podem afetar a qualidade do 
serviço e a proteção de dados pessoais; e os 
meios postos à disposição do utilizador 
final para garantir medidas de orientação 
de tráfego efetivamente aplicadas;

Or. fr

Alteração 713
Amelia Andersdotter
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Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea e) – subalínea iv-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

iv-A) as técnicas de inspeção das 
comunicações utilizadas para medidas de 
gestão do tráfego, instituídas para os 
efeitos elencados no artigo 23.º, n. 5, bem 
como as suas repercussões no direito dos 
utilizadores em matéria de privacidade e 
de proteção de dados; 

Or. en

Justificação

A presente disposição completa o quadro e oferece uma melhor garantia dos direitos dos 
cidadãos europeus em matéria de respeito pela sua vida privada e pela proteção de dados 
pessoais, em conformidade com os artigos 7.º e 8.º da Carta dos Direitos Fundamentais da 
União Europeia.

Alteração 714
Françoise Castex

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea e) – subalínea iv-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

iv-A) as técnicas de inspeção das 
comunicações utilizadas para medidas de 
gestão do tráfego, instituídas para os 
efeitos elencados no artigo 23.º, n. 5, bem 
como as suas repercussões no direito dos 
utilizadores finais em matéria de 
privacidade e de proteção de dados;

Or. en

Alteração 715
Patrizia Toia
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Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

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

As informações devem ser publicadas de 
forma clara, completa e facilmente 
acessível e compreensível, através da 
utilização de formatos de ficheiros abertos 
ou suportes-padrão 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.

Or. it

Alteração 716
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

2) A Comissão pode adotar atos delegados
que especifiquem os métodos de medição 
do débito dos serviços de acesso à Internet, 
os parâmetros da qualidade do serviço e os 
métodos de medição dos mesmos, bem 
como os conteúdos, o formato e a forma de 
publicação da informação, incluindo 
possíveis mecanismos de certificação da 
qualidade. A Comissão pode ter em conta 
os parâmetros, as definições e os métodos 
de medição definidos no anexo III da 
Diretiva 2002/22/CE. Esses atos de 
execução devem ser adotados de acordo 
com o artigo 32.º.
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artigo 33.º, n.º 2.

Or. ro

Alteração 717
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

3. Os utilizadores 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, bem como de software de fonte 
aberta e metodologias conhecidas do 
público, 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, 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, em 
formato aberto, para efeitos de 
disponibilização dos instrumentos de 
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comparação.

Or. en

Justificação

A fim de permitir uma comparação fiável, a aplicação da metodologia e do software tem de 
ser aberta para análise. De modo a permitir uma supervisão de toda a gama de produtos de 
Internet, a forma que os utilizadores comuns têm de confirmar se o seu produto de Internet 
está a cumprir as especificações estipuladas no contrato, esses instrumentos têm de ser 
gratuitos. Para permitir a criação de instrumentos de comparação independentes, os dados 
de monitorização da rede têm de ser fornecidos através do princípio da abertura dos dados, 
por exemplo de leitura ótica fácil, normalizados e sob uma licença gratuita.

Alteração 718
Petra Kammerevert

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

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 



PE526.176v01-00 140/229 AM\1013978PT.doc

PT

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. de

Alteração 719
Petra Kammerevert

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 1 – alínea b) – subalínea iv)

Texto da Comissão Alteração

iv) restrições impostas pelo fornecedor à 
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;

Suprimido

Or. de

Alteração 720
Silvia-Adriana Ţicău

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

Texto da Comissão Alteração

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

i) qualquer utilização ou duração mínima 
exigida para se poder usufruir de condições 
promocionais. A duração mínima não 
deve exceder os 12 meses;

Or. ro
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Alteração 721
Sabine Verheyen

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 722
Paul Rübig

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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.

3. As informações obrigatórias por parte 
dos fornecedores, tal como definidas na 
Diretiva «Serviços» 2002/22/CE, cujo 
âmbito de aplicação foi alargado pela 
Diretiva 2009/22/CE, 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. É necessário elaborar um 
layout único a nível europeu, a fim de 
garantir a transmissibilidade e facilidade 
de utilização pelo consumidor. Estas 
informações devem formar parte 
integrante do contrato e não devem ser 
alteradas salvo acordo expresso em 
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contrário das partes contratantes.

Or. de

Alteração 723
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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.

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. 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.

Or. en

Alteração 724
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3) As informações a que se referem os 
n.os 1 e 2 devem ser prestadas de forma 
clara, completa e facilmente acessível e 

3) As informações a que se referem os 
n.os 1 e 2 devem ser prestadas de forma 
clara, completa e facilmente acessível e em 
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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.

todas as línguas oficiais 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.

Or. ro

Alteração 725
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4) A Comissão pode adotar atos de 
execução que especifiquem elementos 
sobre os requisitos de informação 
enumerados no n.º 2. Esses atos de 
execução devem ser adotados de acordo 
com o procedimento de exame a que se 
refere o artigo 33.º, n.º 2.

4) A Comissão pode adotar atos delegados
que especifiquem elementos sobre os 
requisitos de informação enumerados no 
n.º 2. Esses atos de execução devem ser 
adotados de acordo com o artigo 32.º.

Or. ro

Alteração 726
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Artigo 27 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1) Os fornecedores de comunicações 
eletrónicas públicas devem oferecer aos 
utilizadores finais a oportunidade de 
optarem, gratuitamente, por um recurso 
que preste informações sobre o consumo 

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 
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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.

acumulado de diferentes serviços de 
comunicações eletrónicas expresso na 
moeda em que as faturas são apresentadas 
ao utilizador final. A faturação deve ser 
emitida na moeda do Estado-Membro ou 
em euros, para Estados-Membros da zona 
do euro. Tal recurso deve garantir que, sem 
o consentimento do utilizador final, a 
despesa acumulada durante um período de 
utilização específico não excede um limite 
financeiro especificado determinado pelo 
utilizador final.

Or. ro

Alteração 727
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de regulamento
Artigo 27 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Alteração 728
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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.

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

Or. ro

Alteração 729
Paul Rübig

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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 o período contratual mínimo 
tenha expirado. Qualquer restrição à 
utilização de equipamento terminal noutras 
redes deve ser levantada, gratuitamente, 
pelo fornecedor o mais tardar aquando do 
pagamento da referida indemnização.
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pagamento da referida indemnização.

Or. de

Justificação

É necessário que fique garantido um determinado período contratual mínimo, a fim de 
proporcionar a segurança jurídica, de planeamento e de investimento necessária para as 
empresas de telecomunicações. A limitação a seis meses comprometeria, de facto, o período 
contratual mínimo.

Alteração 730
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. ro

Alteração 731
Teresa Riera Madurell
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Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. Após a celebração do contrato, 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. 
Não são devidas indemnizações, exceto o 
valor residual do equipamento 
subvencionado associado ao contrato no 
momento da celebração do mesmo e um 
reembolso pro rata temporis por quaisquer 
outras vantagens promocionais marcadas 
como tal no momento da celebração do 
contrato. Qualquer restrição à utilização de 
equipamento terminal noutras redes deve 
ser levantada, gratuitamente, pelo 
fornecedor o mais tardar aquando do 
pagamento da referida indemnização.

Or. es

Alteração 732
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 733
Angelika Niebler

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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 disposto no n.º 2 é aplicável
mutatis mutandis.

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. 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 
disposto no n.º 2 é aplicável mutatis 
mutandis.

Or. de

Justificação

Restabelecimento do status quo.

Alteração 734
Paul Rübig

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os utilizadores finais devem ter o direito 
de rescindir os seus contratos sem 

4. Os utilizadores finais devem ter o direito 
de rescindir os seus contratos sem 
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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 disposto no n.º 2 é aplicável 
mutatis mutandis.

incorrerem em quaisquer custos após o 
aviso de alterações das condições 
contratuais propostas unilateralmente pelo 
fornecedor de comunicações eletrónicas 
públicas, desde que as alterações propostas 
tenham consequências negativas para o 
consumidor. 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 disposto no n.º 2 é aplicável 
mutatis mutandis.

Or. de

Justificação

É necessário dar aos consumidores a liberdade de rescindir os seus contratos; no entanto, só 
nas condições que têm um impacto negativo no contrato e que não se baseiam num acordo 
mútuo. Se os utilizadores finais tiverem possibilidade de rescindir o contrato mesmo em caso 
de alterações ao contrato que devem ser consideradas positivas, estas possibilidades de 
atuação arbitrária acarretariam uma insegurança de planeamento e de investimento para as 
empresas.

Alteração 735
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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 

4) Os utilizadores finais devem ter o direito 
de rescindir os seus contratos sem 
incorrerem em quaisquer custos após o 
aviso de alterações da qualidade do 
serviço ou 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 
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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.

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.

Or. ro

Alteração 736
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

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

6) A assinatura de serviços adicionais 
prestados pelo mesmo fornecedor de 
comunicações eletrónicas públicas não 
origina o recomeço do período inicial do 
contrato. 

Or. ro

Alteração 737
Patrizia Toia, Francesco De Angelis

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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 

3. A transferência de números e respetiva 
ativação deve ser realizada no mais curto 
prazo possível e no prazo de 4 dias úteis.
A fim de limitar o número de casos de 
recusa ou rejeição de pedidos de 
portabilidade, o anterior fornecedor deve 
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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.

apresentar de forma clara e 
pormenorizada os motivos de tal recusa.
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.

Or. it

Alteração 738
Paul Rübig

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

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.

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 
proporcionalmente aos prejuízos sofridos. 
Na transferência da portabilidade, é 
necessário tem em conta eventuais faturas 
pendentes, devendo existir a possibilidade 
de adiar proporcionalmente a 
transferência da portabilidade.

Or. de

Alteração 739
Werner Langen

Proposta de regulamento
Artigo 30-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

Artigo 30.º-A
Aplicação dos princípios gerais aos 

fornecedores de serviços da sociedade da 
informação

As autoridades nacionais de supervisão 
devem garantir que os fornecedores de 
serviços da sociedade da informação, ao 
disponibilizarem os seus serviços, 
obedeçam aos princípios de 
transparência, não-discriminação e 
abertura de plataformas, incluindo a 
facilitação da mudança de fornecedor, 
bem como ao princípio da 
interoperabilidade, da portabilidade de 
aplicações e dados e ainda da 
neutralidade na busca digital de 
conteúdos.

Or. de

Alteração 740
Herbert Reul

Proposta de regulamento
Artigo 30-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 30.º-A
Aplicação dos princípios gerais aos 

fornecedores de serviços da sociedade da 
informação

As autoridades nacionais de supervisão 
devem garantir que os direitos dos 
consumidores nacionais não sejam 
prejudicados. Ao fornecer os seus 
serviços, os fornecedores de serviços da 
sociedade da informação devem obedecer 
aos princípios de transparência e não 
discriminação, incluindo a facilitação da 
mudança de fornecedor, bem como ao 
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princípio da interoperabilidade e ainda da 
neutralidade na busca digital de 
informações. 

Or. de

Alteração 741
Paul Rübig

Proposta de regulamento
Artigo 30-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 30.º-A
Aplicação dos princípios e das normas 

jurídicas gerais aos fornecedores de 
serviços de informação

As autoridades reguladoras nacionais 
devem garantir que os fornecedores de 
serviços de informação obedeçam aos 
mesmos princípios de transparência, 
não-discriminação e abertura das 
plataformas, o que inclui a simplicidade 
da mudança de operador, a 
interoperabilidade, a comunicação de 
«qualquer a qualquer» («any to any»), a 
portabilidade das aplicações e dos dados, 
assim como a neutralidade da busca.

Or. de

Alteração 742
Angelika Niebler

Proposta de regulamento
Capítulo V-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Capítulo V-A (novo)
Abertura e transparência
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Artigo 30.º-A (novo) - Aplicação dos 
princípios gerais de abertura e 
transparência aos fornecedores de 
serviços da sociedade da informação
As autoridades reguladoras nacionais 
devem garantir que os fornecedores de 
serviços da sociedade da informação 
cumpram os princípios de transparência, 
não-discriminação e abertura de 
plataformas para o fornecimento dos seus 
serviços, incluindo a facilitação da 
mudança de operador, a 
interoperabilidade, a transmissão de 
dados de «qualquer a qualquer» («any to 
any»), a portabilidade de aplicações e 
dados, assim como a neutralidade da 
busca.

Or. de

Justificação

O mercado das telecomunicações mudou significativamente desde a adoção do quadro 
jurídico da UE (2002). Este mercado caracteriza-se, agora, pela convergência de mercados 
de fornecedores de serviços de telecomunicações tradicionais e de fornecedores de serviços 
de Internet que antes estavam separados. As regras aplicáveis aos serviços de 
telecomunicações tradicionais deverão aplicar-se também aos serviços de fornecedores de 
serviços de Internet, de modo a preservar direitos dos consumidores harmonizados, normas 
de transparência ou esfera privada na utilização de serviços de comunicação.

Alteração 743
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

No que respeita aos fornecedores 
europeus de comunicações eletrónicas, as 
sanções devem ser impostas em 
conformidade com o Capítulo II no que se 
refere às competências nesta matéria das 
autoridades reguladoras nacionais nos 
Estados-Membros de origem e de 

Suprimido
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acolhimento.

Or. ro

Alteração 744
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

A Comissão elabora um relatório relativo 
à delegação de poderes pelo menos nove 
meses antes do final do prazo de cinco 
anos. A delegação de poderes é 
tacitamente prorrogada por prazos de 
igual duração, salvo se o Parlamento 
Europeu ou o Conselho a tal se opuser 
pelo menos três meses antes do final de 
cada prazo.

Or. ro

Alteração 745
Petra Kammerevert

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 746
Petra Kammerevert

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Alteração 747
Petra Kammerevert

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

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

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

Esse período é prorrogado por dois meses 
por iniciativa do Parlamento Europeu ou 
do Conselho.

Or. de

Alteração 748
Pilar del Castillo Vera

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 1-A (novo)
Diretiva 2002/20/CE
Artigo 10 – n.º 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Ao artigo 10.º, é aditado o novo n.º 6-A 
seguinte:
«Uma autoridade reguladora nacional 
deve notificar o ORECE se tomar medidas 
nos termos dos n.os 5 e 6.»

Or. en

Alteração 749
Giles Chichester

Proposta de regulamento
Artigo 34-A (novo)
Diretiva 2002/19/CE
Artigo 13 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 34.º-A
Alterações à Diretiva 2002/19/CE

A Diretiva 2002/19/CE é alterada do 
seguinte modo:
Ao artigo 13.º, n.º 2-A (novo), é aditado o 
seguinte número:
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Quando uma autoridade reguladora 
nacional estiver a ponderar se deve ou 
não impor ou manter controlos dos preços 
em conformidade com o n.º 1 para o 
acesso grossista a redes da próxima 
geração, deve tem em conta a situação da 
concorrência no mercado retalhista. Na 
presença de uma proteção eficaz contra a 
discriminação a nível grossista e de uma 
restrição comprovada dos preços que 
impede a concorrência baseada nas 
infraestruturas de competir por redes 
fixas ou sem fios da próxima geração ou 
por produtos de acesso regulamentado à 
rede de cobre, a autoridade reguladora 
nacional deve levantar os controlos para o 
acesso grossista a redes da nova geração.

Or. en

Justificação

A regulamentação dos preços apenas pode ser justificada caso os utilizadores finais precisem 
de ser protegidos de um monopólio em matéria de estabelecimento de preços, ou seja, na 
presença de um chamado «estrangulamento persistente», que não está sujeito a restrições de 
preços por parte de ofertas concorrentes de retalho ou de ofertas reguladas noutra rede. A 
integração deste princípio na legislação da UE proporciona a tão necessária segurança 
jurídica.

Alteração 750
Gunnar Hökmark, Jens Rohde

Proposta de regulamento
Artigo 34-A (novo)
Decisão n.º 243/2012/CE
Artigo 15 

Texto em vigor Alteração

Artigo 34.º-A
Alterações à Decisão n.º 243/2012/UE

O terceiro parágrafo do artigo 15.º é 
alterado do seguinte modo:

«Artigo 15.º «Apresentação de relatórios e revisão
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Apresentação de relatórios e revisão Até 10 de abril de 2014, a Comissão 
apresenta ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho um relatório sobre as atividades 
desenvolvidas e as medidas adotadas por 
força da presente decisão.

Até 10 de abril de 2014, a Comissão 
apresenta ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho um relatório sobre as atividades 
desenvolvidas e as medidas adotadas por 
força da presente decisão.

Os Estados-Membros prestam à Comissão 
todas as informações necessárias para 
efeitos da revisão da aplicação da presente 
decisão.

Os Estados-Membros prestam à Comissão 
todas as informações necessárias para 
efeitos da revisão da aplicação da presente
decisão.

“Até 31 de dezembro de 2015, a Comissão 
procede à revisão da aplicação da presente 
decisão. A revisão deve incluir:

Até 31 de dezembro de 2015, a Comissão 
procede à revisão da aplicação da presente 
decisão.»

Um calendário comum que defina a data
final até à qual as faixas identificadas 
para comunicações em banda larga móvel 
a nível da UIT, tais como as faixas 
700 MHz, 1,5 GHz e 3,8-4,2 GHz, são 
libertadas e harmonizadas para utilização 
em banda larga móvel em todos os 
Estados-Membros, respeitando
simultaneamente o resultado da avaliação 
pela Comissão Europeia, em 
conformidade com o artigo 6.º, n.º 5.”»

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:081:0007:0017:PT:PDF)

Alteração 751
Werner Langen

Proposta de regulamento
Artigo 35 – parágrafo 1 – ponto 1-A (novo)
Diretiva 2002/21/CE
Artigo 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) «Serviço de comunicações eletrónicas», 
o serviço que consiste no envio de sinais 
através de redes de comunicações 
eletrónicas, incluindo os serviços de 
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telecomunicações e os serviços de 
transmissão em redes utilizadas para a 
radiodifusão, assim como serviços que 
permitem ou fornecem a comunicação, 
mas excluindo serviços cujo objetivo 
primário consiste em fornecer conteúdos 
mediáticos através de redes e serviços de 
comunicações eletrónicas e em exercer 
controlo editorial sobre os mesmos; 
excluem-se igualmente os serviços da 
sociedade da informação, tal como 
definidos no artigo 1.º da Diretiva 
98/34/CE, que não possuem caráter 
essencialmente de comunicação, embora 
se baseiem na transmissão de dados em 
redes de comunicações eletrónicas;

Or. de

Alteração 752
Angelika Niebler

Proposta de regulamento
Artigo 35 – parágrafo 1 – ponto 1-A (novo)
Diretiva 2002/21/CE
Artigo 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

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

«c) «Serviço de comunicações 
eletrónicas», o serviço oferecido em geral 
mediante remuneração, que consiste total 
ou principalmente no envio de sinais 
através de redes de comunicações 
eletrónicas, incluindo os serviços de 
telecomunicações e os serviços de 
transmissão em redes utilizadas para a 
radiodifusão, excluindo os serviços que 
prestem ou exerçam controlo editorial 
sobre conteúdos transmitidos através de 
redes e serviços de comunicações 
eletrónicas; excluem-se igualmente os 
serviços da sociedade da informação, tal 

«c) «Serviço de comunicações 
eletrónicas», o serviço que consiste no 
envio de sinais através de redes de 
comunicações eletrónicas, incluindo os 
serviços de telecomunicações, assim como 
serviços que permitem ou oferecem 
comunicação, e os serviços de transmissão 
em redes utilizadas para a radiodifusão, 
excluindo os serviços cujo objetivo 
principal consiste em transmitir, através 
de redes e serviços de comunicações 
eletrónicas, conteúdos mediáticos sob o 
controlo editorial do fornecedor; 
excluem-se igualmente os serviços da 
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como definidos no artigo 1.º da Diretiva 
98/34/CE que não consistam total ou 
principalmente no envio de sinais através 
de redes de comunicações eletrónicas.

sociedade da informação, tal como 
definidos no artigo 1.º da Diretiva 
98/34/CE que não possuem um caráter 
essencialmente de comunicação, embora 
se baseiem no envio de sinais através de 
redes de comunicações eletrónicas;

Or. de

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:108:0033:0033:PT:PDF

Justificação

Uma vez que a definição do ano de 2002 está ultrapassada e os operadores de 
telecomunicações tradicionais, bem como os «over the top player» atuam no mesmo mercado, 
é necessário o alargamento da definição de serviços de comunicações eletrónicas.

Alteração 753
Edit Herczog

Proposta de regulamento
Artigo 35 – parágrafo 1 – ponto 1-A (novo)
Diretiva 2002/21/CE
Artigo 2 – alínea c) 

Texto em vigor Alteração

No artigo 2.º, a alínea c) é alterada do 
seguinte modo:

«“Serviço de comunicações eletrónicas”, o 
serviço oferecido em geral mediante 
remuneração, que consiste total ou 
principalmente no envio de sinais através 
de redes de comunicações eletrónicas, 
incluindo os serviços de telecomunicações 
e os serviços de transmissão em redes 
utilizadas para a radiodifusão, excluindo os 
serviços que prestem ou exerçam controlo 
editorial sobre conteúdos transmitidos 
através de redes e serviços de 
comunicações eletrónicas; excluem-se 
igualmente os serviços da sociedade da 
informação, tal como definidos no 
artigo 1.º da Diretiva 98/34/CE que não 
consistam total ou principalmente no envio 

«“Serviço de comunicações eletrónicas”, o 
serviço que consiste no envio de sinais 
através de redes de comunicações 
eletrónicas, incluindo os serviços de 
telecomunicações, os serviços de 
transmissão em redes utilizadas para a 
radiodifusão e substitutos baseados no 
Protocolo de Internet que utilizem 
aplicações ou plataformas de serviços, 
excluindo os serviços que prestem ou 
exerçam controlo editorial sobre conteúdos 
transmitidos através de redes e serviços de 
comunicações eletrónicas; excluem-se 
igualmente os serviços da sociedade da 
informação, tal como definidos no 
artigo 1.º da Diretiva 98/34/CE que não 
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de sinais através de redes de comunicações 
eletrónicas.»

consistam total ou principalmente no envio 
de sinais através de redes de comunicações 
eletrónicas e não forneçam um substituto 
a estes.»

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:108:0033:0033:PT:PDF)

Justificação

Since the time of adoption of the EU regulatory framework in 2002 the communications 
market has significantly changed and is today characterized by the convergence of formerly 
more separated markets of traditional telecommunications services and Internet Protocol 
based services. Migration to all IP will blur the distinction between IP based services and 
telecommunications services. Today, many text, voice or video communication is increasingly 
substituted by software Applications or data platform providers. To preserve basic consumer 
rights, transparency requirements, privacy and to cater for basic security requirements like 
the provision of emergency services, rules established for traditional telecommunications 
services must also apply for these alternative service provisioning. Otherwise, we will leave 
European Citizen increasingly without any basic protection and preserve an imbalance 
between service providers on the electronic communications markets. It is therefore high time 
to extend the scope of application of the framework rules protecting our Citizen to all service 
providers who provide similar services to the consumer.

Alteração 754
Francesco De Angelis

Proposta de regulamento
Artigo 35 – parágrafo 1 – ponto 2 – alínea a)
Diretiva 2002/21/CE
Artigo 7-A

Texto da Comissão Alteração

– a) No n.º 1, o primeiro parágrafo passa 
a ter a seguinte redação:

Suprimido

‘
1. Sempre que um projeto de medida 
abrangido pelo n.º 3 do artigo 7.º visar 
impor, alterar ou retirar uma obrigação a 
um operador ao abrigo do artigo 16.º da 
presente diretiva, em conjugação com os 
artigos 5.º e 9.º a 13.º da 
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Diretiva 2002/19/CE (Diretiva Acesso), e 
do artigo 17.º da Diretiva 2002/22/CE 
(Diretiva Serviço Universal), a Comissão 
pode, no prazo de um mês a que se refere 
o n.º 3 do artigo 7.º da presente diretiva, 
notificar a autoridade reguladora 
nacional interessada e o ORECE sobre os 
motivos que a levam a considerar que o 
projeto de medida criaria um obstáculo ao 
mercado único ou de que tem sérias 
dúvidas quanto à sua compatibilidade 
com o direito da União, tendo em conta, 
sempre que pertinente, qualquer 
recomendação adotada ao abrigo do 
artigo 19.º, n.º 1 da presente diretiva 
respeitante à aplicação harmonizada de 
disposições específicas da presente 
diretiva e das diretivas específicas. Neste 
caso, o projeto de medida não pode ser 
aprovado nos três meses seguintes à 
notificação da Comissão.
’

Or. en

Justificação

A fim de prevenir efeitos prejudiciais sobre os utilizadores finais, é necessário reafirmar a 
competência das autoridades nacionais em relação à tarefa de harmonizar a aplicação de 
disposições específicas desta diretiva e de outras específicas.

Alteração 755
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Artigo 35 – parágrafo 1 – ponto 2 – alínea a)
Diretiva 2002/21/CE
Artigo 7-A

Texto da Comissão Alteração

– a) No n.º 1, o primeiro parágrafo passa 
a ter a seguinte redação:

Suprimido

‘
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1. Sempre que um projeto de medida 
abrangido pelo n.º 3 do artigo 7.º visar 
impor, alterar ou retirar uma obrigação a 
um operador ao abrigo do artigo 16.º da 
presente diretiva, em conjugação com os 
artigos 5.º e 9.º a 13.º da 
Diretiva 2002/19/CE (Diretiva Acesso), e 
do artigo 17.º da Diretiva 2002/22/CE 
(Diretiva Serviço Universal), a Comissão 
pode, no prazo de um mês a que se refere 
o n.º 3 do artigo 7.º da presente diretiva, 
notificar a autoridade reguladora 
nacional interessada e o ORECE sobre os 
motivos que a levam a considerar que o 
projeto de medida criaria um obstáculo ao 
mercado único ou de que tem sérias 
dúvidas quanto à sua compatibilidade 
com o direito da União, tendo em conta, 
sempre que pertinente, qualquer 
recomendação adotada ao abrigo do 
artigo 19.º, n.º 1 da presente diretiva 
respeitante à aplicação harmonizada de 
disposições específicas da presente 
diretiva e das diretivas específicas. Neste 
caso, o projeto de medida não pode ser 
aprovado nos três meses seguintes à 
notificação da Comissão.
’

Or. en

Alteração 756
Giles Chichester

Proposta de regulamento
Artigo 35 – parágrafo 1 – ponto 2 – alínea a)
Diretiva 2002/21/CE
Artigo 7-A

Texto da Comissão Alteração

– a) No n.º 1, o primeiro parágrafo passa 
a ter a seguinte redação:

Suprimido

‘
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1. Sempre que um projeto de medida 
abrangido pelo n.º 3 do artigo 7.º visar 
impor, alterar ou retirar uma obrigação a 
um operador ao abrigo do artigo 16.º da 
presente diretiva, em conjugação com os 
artigos 5.º e 9.º a 13.º da 
Diretiva 2002/19/CE (Diretiva Acesso), e 
do artigo 17.º da Diretiva 2002/22/CE 
(Diretiva Serviço Universal), a Comissão 
pode, no prazo de um mês a que se refere 
o n.º 3 do artigo 7.º da presente diretiva, 
notificar a autoridade reguladora 
nacional interessada e o ORECE sobre os 
motivos que a levam a considerar que o 
projeto de medida criaria um obstáculo ao 
mercado único ou de que tem sérias 
dúvidas quanto à sua compatibilidade 
com o direito da União, tendo em conta, 
sempre que pertinente, qualquer 
recomendação adotada ao abrigo do 
artigo 19.º, n.º 1 da presente diretiva 
respeitante à aplicação harmonizada de 
disposições específicas da presente 
diretiva e das diretivas específicas. Neste 
caso, o projeto de medida não pode ser 
aprovado nos três meses seguintes à 
notificação da Comissão.
’

Or. en

Alteração 757
Francesco De Angelis

Proposta de regulamento
Artigo 35 – parágrafo 1 – ponto 3 – alínea a)
Diretiva 2002/21/CE
Artigo 15

Texto da Comissão Alteração

– a) É aditado o seguinte parágrafo entre 
o primeiro e o segundo parágrafos do 
n.º 1:

Suprimido
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‘
Ao determinar se um dado mercado tem 
características que possam justificar a 
imposição de obrigações regulamentares 
ex ante e, portanto, tem de ser incluído na 
Recomendação, a Comissão deve ter em 
conta, em particular, a necessidade de 
regulamentação convergente em toda a 
União, a necessidade de promover o 
investimento e a inovação eficientes no 
interesse dos utilizadores finais e da 
competitividade a nível mundial da 
economia da União, e a relevância do 
mercado em questão, em conjunto com 
outros fatores, como a concorrência 
baseada nas infraestruturas existente a 
nível retalhista e a concorrência baseada 
nos preços, escolha e qualidade dos 
produtos oferecidos aos utilizadores 
finais. A Comissão deve considerar todas 
as pressões concorrenciais pertinentes, 
independentemente do facto de as redes, 
os serviços ou as aplicações que impõem 
tais pressões serem considerados redes de 
comunicações eletrónicas, serviços de 
comunicações eletrónicas, ou outros tipos 
de serviços ou aplicações equivalentes da 
perspetiva do utilizador final, a fim de 
determinar se, em geral, na União ou 
numa parte significativa da mesma, os 
seguintes três critérios são 
cumulativamente satisfeitos:
a) A presença de obstáculos fortes e não 
transitórios, estruturais, legais ou 
regulamentares à entrada no mercado;
b) A estrutura do mercado não tende para 
uma concorrência efetiva no horizonte 
temporal pertinente, tendo em conta a 
situação da concorrência baseada nas 
infraestruturas ou noutros elementos que 
está por detrás dos obstáculos à entrada;
c) O direito da concorrência é 
insuficiente, por si só, para colmatar 
devidamente as deficiências do mercado 
identificadas.



AM\1013978PT.doc 167/229 PE526.176v01-00

PT

’

Or. en

Justificação

A fim de prevenir efeitos prejudiciais sobre os utilizadores finais, é necessário evitar um 
enfraquecimento das regras da concorrência nos Estados-Membros.

Alteração 758
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Artigo 35 – parágrafo 1 – ponto 3 – alínea a)
Diretiva 2002/21/CE
Artigo 15

Texto da Comissão Alteração

– a) É aditado o seguinte parágrafo entre 
o primeiro e o segundo parágrafos do 
n.º 1:

Suprimido

‘
Ao determinar se um dado mercado tem 
características que possam justificar a 
imposição de obrigações regulamentares 
ex ante e, portanto, tem de ser incluído na 
Recomendação, a Comissão deve ter em 
conta, em particular, a necessidade de 
regulamentação convergente em toda a 
União, a necessidade de promover o 
investimento e a inovação eficientes no 
interesse dos utilizadores finais e da 
competitividade a nível mundial da 
economia da União, e a relevância do 
mercado em questão, em conjunto com 
outros fatores, como a concorrência 
baseada nas infraestruturas existente a 
nível retalhista e a concorrência baseada 
nos preços, escolha e qualidade dos 
produtos oferecidos aos utilizadores 
finais. A Comissão deve considerar todas 
as pressões concorrenciais pertinentes, 
independentemente do facto de as redes, 
os serviços ou as aplicações que impõem 
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tais pressões serem considerados redes de 
comunicações eletrónicas, serviços de 
comunicações eletrónicas, ou outros tipos 
de serviços ou aplicações equivalentes da 
perspetiva do utilizador final, a fim de 
determinar se, em geral, na União ou 
numa parte significativa da mesma, os 
seguintes três critérios são 
cumulativamente satisfeitos:
a) A presença de obstáculos fortes e não 
transitórios, estruturais, legais ou 
regulamentares à entrada no mercado;
b) A estrutura do mercado não tende para 
uma concorrência efetiva no horizonte 
temporal pertinente, tendo em conta a 
situação da concorrência baseada nas 
infraestruturas ou noutros elementos que 
está por detrás dos obstáculos à entrada;
c) O direito da concorrência é 
insuficiente, por si só, para colmatar 
devidamente as deficiências do mercado 
identificadas.
’

Or. en

Alteração 759
Giles Chichester

Proposta de regulamento
Artigo 35 – parágrafo 1 – ponto 3 – alínea a)
Diretiva 2002/21/CE
Artigo 15

Texto da Comissão Alteração

– a) É aditado o seguinte parágrafo entre 
o primeiro e o segundo parágrafos do 
n.º 1:

Suprimido

‘
Ao determinar se um dado mercado tem
características que possam justificar a 
imposição de obrigações regulamentares 
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ex ante e, portanto, tem de ser incluído na 
Recomendação, a Comissão deve ter em 
conta, em particular, a necessidade de 
regulamentação convergente em toda a 
União, a necessidade de promover o 
investimento e a inovação eficientes no 
interesse dos utilizadores finais e da 
competitividade a nível mundial da 
economia da União, e a relevância do 
mercado em questão, em conjunto com 
outros fatores, como a concorrência 
baseada nas infraestruturas existente a 
nível retalhista e a concorrência baseada 
nos preços, escolha e qualidade dos 
produtos oferecidos aos utilizadores 
finais. A Comissão deve considerar todas 
as pressões concorrenciais pertinentes, 
independentemente do facto de as redes, 
os serviços ou as aplicações que impõem 
tais pressões serem considerados redes de 
comunicações eletrónicas, serviços de 
comunicações eletrónicas, ou outros tipos 
de serviços ou aplicações equivalentes da 
perspetiva do utilizador final, a fim de 
determinar se, em geral, na União ou 
numa parte significativa da mesma, os 
seguintes três critérios são 
cumulativamente satisfeitos:
a) A presença de obstáculos fortes e não 
transitórios, estruturais, legais ou 
regulamentares à entrada no mercado;
b) A estrutura do mercado não tende para 
uma concorrência efetiva no horizonte 
temporal pertinente, tendo em conta a 
situação da concorrência baseada nas 
infraestruturas ou noutros elementos que 
está por detrás dos obstáculos à entrada;
c) O direito da concorrência é 
insuficiente, por si só, para colmatar 
devidamente as deficiências do mercado 
identificadas.
’

Or. en
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Alteração 760
Catherine Trautmann

Proposta de regulamento
Artigo 37 – ponto 1
Regulamento (UE) n.º 531/2012
Artigo 1 – n.º 1 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

(1) No artigo 1.º, n.º 1, é aditado o 
seguinte terceiro parágrafo:

Suprimido

‘
O presente regulamento é aplicável aos 
serviços de itinerância prestados na União 
a utilizadores finais cujo prestador 
doméstico seja um fornecedor de 
comunicações eletrónicas públicas num 
Estado-Membro.
’

Or. en

Alteração 761
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Artigo 37 – ponto 1
Regulamento (CE) n.º 531/2012 
Artigo 1

Texto da Comissão Alteração

O presente regulamento é aplicável aos 
serviços de itinerância prestados na União 
a utilizadores finais cujo prestador 
doméstico seja um fornecedor de 
comunicações eletrónicas públicas num 
Estado-Membro.

O presente regulamento é aplicável aos 
serviços de itinerância regulamentados 
prestados na União a utilizadores finais 
cujo prestador doméstico seja um 
fornecedor de comunicações eletrónicas 
públicas num Estado-Membro.

Or. en
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Alteração 762
Catherine Trautmann

Proposta de regulamento
Artigo 37 – ponto 2
Regulamento (UE) n.º 531/2012
Artigo 2 – n.º 2 – alínea r) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(2) No artigo 2.º, n.º 2, é aditada uma 
alínea r) com a seguinte redação:

Suprimido

‘
r) «Acordo de itinerância bilateral ou 
multilateral», um ou mais acordos 
comerciais ou técnicos entre prestadores 
de serviços de itinerância que permitam o 
aumento virtual da cobertura da rede 
doméstica e a prestação sustentável, por 
cada fornecedor de serviços 
regulamentados de itinerância a nível 
retalhista com o mesmo nível de preços 
que os respetivos serviços de 
comunicações móveis domésticas.
’

Or. en

Alteração 763
Catherine Trautmann

Proposta de regulamento
Artigo 37 – ponto 3
Regulamento (UE) n.º 531/2012
Artigo 4 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

(3) No artigo 4.º, é aditado o seguinte 
n.º 7:

Suprimido

‘
7. O presente artigo não é aplicável a 
prestadores de serviços de itinerância que 
prestem serviços regulamentados de 
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itinerância a nível retalhista em 
conformidade com o artigo 4.ºA.
’

Or. en

Alteração 764
Herbert Reul

Proposta de regulamento
Artigo 37 – ponto 3
Regulamento (UE) n.º 531/2012
Artigo 4 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. O presente artigo não é aplicável a 
prestadores de serviços de itinerância que 
prestem serviços regulamentados de 
itinerância a nível retalhista em 
conformidade com o artigo 4.ºA.

7. O presente artigo perde a sua validade 
com a abolição de tarifas de itinerância.

Or. de

Alteração 765
Jürgen Creutzmann

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

Texto da Comissão Alteração

O presente artigo não é aplicável a 
prestadores de serviços de itinerância que 
prestem serviços regulamentados de 
itinerância a nível retalhista em 
conformidade com o artigo 4.º-A.

O presente artigo é aplicável até 
30 de junho de 2016.

Or. en
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Justificação

Com a proposta da Comissão, a venda separada de serviços de itinerância na Europa foi na 
verdade bloqueada, devido à incerteza de mercado que coloca até à sua adoção. Perante o 
contexto de abolição das tarifas de itinerância, como proposto pela relatora, as estruturas de 
dissociação já não são utilizadas, sendo este o motivo pelo qual não se deve exigir aos 
fornecedores que dediquem mais recursos às mesmas.

Alteração 766
Catherine Trautmann

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

Texto da Comissão Alteração

[...] Suprimido

Or. en

Alteração 767
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposta de regulamento
Artigo 37 – parágrafo 1 – ponto 4
Regulamento (UE) n.º 531/2012
Artigo 4A

Texto da Comissão Alteração

[...] Suprimido

Or. en

Alteração 768
Giles Chichester

Proposta de regulamento
Artigo 37 – ponto 4



PE526.176v01-00 174/229 AM\1013978PT.doc

PT

Regulamento (UE) n.º 531/2012
Artigo 4A (novo)

Texto da Comissão Alteração

O presente artigo é aplicável aos 
prestadores de serviços de itinerância que:

1. Os fornecedores de serviços de 
itinerância têm o direito de limitar o 
consumo de serviços regulamentados de 
itinerância a nível retalhista com a tarifa 
de serviço nacional aplicável por 
referência a um critério de utilização 
razoável. Qualquer critério de utilização 
razoável deve ser aplicado de modo a que 
os consumidores que usufruem eles 
próprios dos vários pacotes de retalho 
nacionais do prestador de serviços de 
itinerância estejam em condições de 
reproduzir com confiança o padrão de 
consumo nacional típico associado aos 
respetivos pacotes de retalho nacionais 
quando viajam periodicamente na União. 
Um prestador de serviços de itinerância 
que recorra, ele próprio, a esta 
possibilidade deve publicar, em 
conformidade com o artigo 26.º, n.º 1, 
alínea b), do Regulamento XXX/2014 e 
incluir nos seus contratos, em 
conformidade com o disposto no 
artigo 26.º, n.º 1, alíneas b) e c), do 
mesmo regulamento, informações 
pormenorizadas sobre o método de 
aplicação do critério de utilização 
razoável, por referência aos principais 
parâmetros das tarifas, do volume ou 
outros, do pacote de retalho em questão.
2. Até 31 de dezembro de 2014, o ORECE 
deve, após consulta às partes interessadas 
e em estreita colaboração com a 
Comissão, definir orientações gerais para
a aplicação dos critérios de utilização 
razoável nos contratos de retalho 
utilizados pelos próprios prestadores de 
serviços de itinerância ao abrigo do 
presente artigo. O ORECE deve 
desenvolver tais orientações por 
referência ao objetivo global presente no 
n.º 1 e terá na máxima conta, em 



AM\1013978PT.doc 175/229 PE526.176v01-00

PT

particular, a evolução dos padrões de 
preços e consumo nos Estados-Membros, 
o grau de convergência dos níveis de 
preços nacionais em toda a União, os 
eventuais efeitos observáveis da 
itinerância a tarifas ao nível das dos
serviços nacionais na evolução dessas 
tarifas e a evolução das tarifas de 
itinerância por grosso para o diferencial 
de tráfego entre prestadores de serviços de 
itinerância.
3. A autoridade reguladora nacional 
competente deve monitorizar e fiscalizar a 
aplicação dos critérios de utilização 
razoável, tendo na máxima conta as 
orientações do ORECE após a sua 
aprovação, e deve assegurar que não são 
aplicadas condições abusivas. 

Or. en

Alteração 769
Silvia-Adriana Ţicău

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

Texto da Comissão Alteração

Os n.os 1, 6 e 7 não impossibilitam a 
limitação, por um prestador de serviços de 
itinerância, do consumo de serviços 
regulamentados de itinerância a nível 
retalhista com a tarifa de serviço 
doméstico aplicável por referência a um 
critério de utilização razoável. Qualquer 
critério de utilização razoável deve ser 
aplicado de modo a que os consumidores 
que usufruem dos vários pacotes de 
retalho domésticos do prestador de 
serviços de itinerância estejam em 
condições de reproduzir com confiança o 
padrão de consumo doméstico típico 

Suprimido
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associado aos respetivos pacotes de 
retalho domésticos quando viajam 
periodicamente na União. Um prestador 
de serviços de itinerância que recorra a 
esta possibilidade deve publicar, em 
conformidade com o artigo 25.º, n.º 1, 
alínea b), do Regulamento XXX/2014 e 
incluir nos seus contratos, em 
conformidade com o disposto no 
artigo 26.º, n.º 1, alíneas b) e c), do 
mesmo regulamento, informações 
quantificadas e pormenorizadas sobre o 
método de aplicação do critério de 
utilização razoável, por referência aos 
principais parâmetros das tarifas, do 
volume ou outros, do pacote de retalho em 
questão.

Or. ro

Alteração 770
Silvia-Adriana Ţicău

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

Texto da Comissão Alteração

Até 31 de dezembro de 2014, o ORECE 
deve, após consultas com as partes 
interessadas e em estreita colaboração 
com a Comissão, definir orientações 
gerais para a aplicação dos critérios de 
utilização razoável nos contratos de 
retalho utilizados pelos prestadores de 
serviços de itinerância ao abrigo do 
presente artigo. O ORECE deve 
desenvolver tais orientações por referência 
ao objetivo global definido no primeiro 
parágrafo e terá na máxima conta, em 
particular, a evolução dos padrões de 
preços e consumo nos Estados-Membros, o 
grau de convergência dos níveis de preços 

O ORECE deve desenvolver tais 
orientações por referência ao objetivo 
global definido no primeiro parágrafo e 
terá na máxima conta, em particular, a 
evolução dos padrões de preços e consumo 
nos Estados-Membros, o grau de 
convergência dos níveis de preços 
domésticos em toda a União, os eventuais 
efeitos observáveis da itinerância a tarifas 
ao nível das dos serviços domésticos na 
evolução dessas tarifas e a evolução das 
tarifas de itinerância por grosso para o 
diferencial de tráfego entre prestadores de 
serviços de itinerância.
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domésticos em toda a União, os eventuais 
efeitos observáveis da itinerância a tarifas 
ao nível das dos serviços domésticos na 
evolução dessas tarifas e a evolução das 
tarifas de itinerância por grosso para o 
diferencial de tráfego entre prestadores de 
serviços de itinerância.

Or. ro

Alteração 771
Herbert Reul

Proposta de regulamento
Artigo 37 – ponto 4
Regulamento (UE) n.º 531/2012
Artigo 6-A

Texto da Comissão Alteração

Até 31 de dezembro de 2014, o ORECE 
deve, após consultas com as partes 
interessadas e em estreita colaboração com 
a Comissão, definir orientações gerais para 
a aplicação dos critérios de utilização 
razoável nos contratos de retalho utilizados 
pelos prestadores de serviços de itinerância 
ao abrigo do presente artigo. O ORECE 
deve desenvolver tais orientações por 
referência ao objetivo global definido no 
primeiro parágrafo e terá na máxima conta, 
em particular, a evolução dos padrões de 
preços e consumo nos Estados-Membros, o 
grau de convergência dos níveis de preços 
domésticos em toda a União, os eventuais 
efeitos observáveis da itinerância a tarifas 
ao nível das dos serviços domésticos na 
evolução dessas tarifas e a evolução das 
tarifas de itinerância por grosso para o 
diferencial de tráfego entre prestadores de 
serviços de itinerância.

Até 31 de dezembro de 2016, o ORECE 
deve, após consultas com as partes 
interessadas e em estreita colaboração com 
a Comissão, definir orientações gerais para 
a aplicação dos critérios de utilização 
razoável nos contratos de retalho utilizados 
pelos prestadores de serviços de itinerância 
ao abrigo do presente artigo. O ORECE 
deve desenvolver tais orientações por 
referência ao objetivo global definido no 
primeiro parágrafo e terá na máxima conta, 
em particular, a evolução dos padrões de 
preços e consumo nos Estados-Membros, o 
grau de convergência dos níveis de preços 
domésticos em toda a União, os eventuais 
efeitos observáveis da itinerância a tarifas 
ao nível das dos serviços domésticos na 
evolução dessas tarifas e a evolução das 
tarifas de itinerância por grosso para o 
diferencial de tráfego entre prestadores de 
serviços de itinerância.

Or. de
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Alteração 772
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Artigo 37 – ponto 4
Regulamento (UE) n.º 531/2012
Artigo 4-A – n.º 2 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

A autoridade reguladora nacional 
competente deve monitorizar e fiscalizar a 
aplicação dos critérios de utilização 
razoável, tendo na máxima conta as 
orientações gerais do ORECE após a sua 
aprovação, e deve assegurar que não são 
aplicadas condições abusivas.

A autoridade reguladora nacional 
competente deve assegurar que não são 
aplicadas condições abusivas.

Or. ro

Alteração 773
Herbert Reul

Proposta de regulamento
Artigo 37 – ponto 3-A (novo)
Regulamento (UE) n.º 531/2012
Artigo 5

Texto da Comissão Alteração

(3-A) No artigo 5.º, é aditado o seguinte 
n.º 7:
7. O presente artigo perde a sua validade 
com a abolição de tarifas de itinerância.

Or. de

Alteração 774
Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Artigo 37 – ponto 3-A (novo)
Regulamento (UE) n.º 531/2012
Artigo 5
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Texto da Comissão Alteração

(3-A) No artigo 5.º, é aditado o seguinte 
n.º 7:
7. O presente artigo é aplicável até 
30 de junho de 2016.

Or. en

Justificação

Com a proposta da Comissão, a venda separada de serviços de itinerância na Europa foi na 
verdade bloqueada, devido à incerteza de mercado que coloca até à sua adoção. Perante o 
contexto de abolição das tarifas de itinerância, como proposto pela relatora, as estruturas de 
dissociação já não são utilizadas, sendo este o motivo pelo qual não se deve exigir aos 
fornecedores que dediquem mais recursos às mesmas. 

Alteração 775
Catherine Trautmann, Dimitrios Droutsas

Proposta de regulamento
Artigo 37 – ponto 4-A (novo)
Regulamento (UE) n.º 531/2012
Artigo 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-A) É inserido o seguinte artigo:
Artigo 6.º-A
Abolição das tarifas de retalho
Com efeitos a partir de 1 de julho de 2016, 
os fornecedores de serviços de itinerância 
não devem cobrar qualquer sobretaxa, em 
comparação com as tarifas aplicadas aos 
serviços de comunicações móveis a nível 
nacional, aos clientes de itinerância em 
qualquer Estado-Membro para qualquer 
chamada de itinerância regulamentada 
feita ou recebida, qualquer mensagem 
SMS de itinerância regulamentada 
enviada, qualquer mensagem MMS de 
itinerância enviada ou para quaisquer 
serviços de dados de itinerância 
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regulamentados utilizados ou qualquer 
tarifa geral para permitir que o serviço ou 
equipamento terminal seja utilizado no 
estrangeiro.
A fim de prevenir uma utilização ilimitada 
dos serviços de itinerância a retalho a um 
nível de preços nacional e, por 
conseguinte, qualquer efeito colateral que 
possa influir nos preços aplicados a todos 
os clientes, incluindo àqueles que não 
utilizam serviços de itinerância, os 
fornecedores devem poder aplicar no seu 
pacote de retalho uma cláusula de uso 
legítimo que consiste num máximo de 
5 semanas por ano.
Até dezembro de 2015, a Comissão deve, 
após consulta pública e um pedido de 
parecer ao ORECE, que deve ser tido na 
máxima conta, estabelecer orientações 
gerais para aplicação de tarifas retalhistas 
razoáveis quando um cliente exceder a 
sua cláusula de uso legítimo. Em 
qualquer caso, estas tarifas não devem 
exceder a recuperação dos custos de 
fornecer esses serviços.

Or. en

Alteração 776
Jens Rohde, Phil Bennion, Catherine Bearder, Fiona Hall, Bill Newton Dunn, Sarah 
Ludford, Rebecca Taylor, Edward McMillan-Scott, George Lyon, Graham Watson, 
Andrew Duff, Judith A. Merkies

Proposta de regulamento
Artigo 37 – ponto 3-A (novo)
Regulamento (UE) n.º 531/2012
Artigo 6-A

Texto da Comissão Alteração

(3-A) No artigo 37.º, ponto 4 (novo) é 
aditado o seguinte artigo:
Artigo 6.º-A 
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Abolição das tarifas de itinerância a 
retalho
Com efeitos a partir de 1 de julho de 2015, 
os fornecedores de serviços de itinerância 
não devem cobrar qualquer sobretaxa, em 
comparação com as tarifas aplicadas aos 
serviços de comunicações móveis a nível 
nacional, aos clientes de itinerância para 
qualquer chamada de itinerância 
regulamentada feita ou recebida, 
qualquer mensagem SMS de itinerância 
regulamentada enviada, qualquer 
mensagem MMS de itinerância enviada 
ou para quaisquer serviços de dados de 
itinerância regulamentados utilizados ou 
qualquer tarifa geral para permitir que o 
serviço ou equipamento terminal seja 
utilizado no estrangeiro.

Or. en

Justificação

This amendment brings the abolishment of the roaming surcharges in line with the European 
Parliament`s resolution of 12 September 2013 on "the Digital Agenda for Growth, Mobility 
and Employment: time to move up a gear", in which the European Parliament calls for the 
abolishment of roaming in 2015.By including MMS messages in this provision we address 
unexpectedly high bills as an emerging issue (often the consumer thinks they have sent an 
SMS but it is actually an MMS for which separate charges apply). As this article very 
specifically refers to the individual types of services offered, the inclusion of wording “or any
general charge to enable the terminal equipment or service to be used abroad” seeks to 
prevent the introduction of more general charges for, e.g. ‘enabling the phone to be used 
abroad’ (some operators require consumers to contact them before they will enable roaming 
on handsets).

Alteração 777
Gunnar Hökmark

Proposta de regulamento
Artigo 37 – ponto 4
Regulamento (UE) n.º 531/2012
Artigo 6-A
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Texto da Comissão Alteração

1. Até 31 de dezembro de 2015, o ORECE 
deve, após consultas com as partes 
interessadas e em estreita colaboração 
com a Comissão, definir orientações 
gerais para a aplicação de critérios de 
utilização razoável pelos prestadores de 
serviços de itinerância. O ORECE deve 
ter na máxima conta, em particular, a 
evolução dos padrões de preços e 
consumo nos Estados-Membros, o grau 
de convergência dos níveis de preços 
nacionais em toda a União, os eventuais 
efeitos observáveis da itinerância a tarifas 
ao nível das dos serviços nacionais na 
evolução dessas tarifas e a evolução de 
tarifas de itinerância eficazes por grosso 
para o diferencial de tráfego entre 
prestadores de serviços de itinerância de 
várias dimensões.

Or. en

Alteração 778
Giles Chichester

Proposta de regulamento
Artigo 37 – ponto 4
Regulamento (UE) n.º 531/2012
Artigo 6-A

Texto da Comissão Alteração

Com efeitos a partir de 1 de julho de 2016, 
os fornecedores de serviços de itinerância 
não devem cobrar qualquer sobretaxa, em 
comparação com as tarifas aplicadas aos 
serviços de comunicações móveis a nível 
nacional, aos clientes de itinerância para 
qualquer chamada de itinerância 
regulamentada feita ou recebida, 
qualquer mensagem SMS de itinerância 
regulamentada enviada, qualquer 
mensagem MMS de itinerância enviada 
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ou para quaisquer serviços de dados de 
itinerância regulamentados utilizados ou 
qualquer tarifa geral para permitir que o 
serviço ou equipamento terminal seja 
utilizado no estrangeiro.

Or. en

Justificação

NOTA: MMS incluídos a fim de evitar uma situação que permita aos operadores aplicar uma 
sobretaxa para MMS em itinerância.

Alteração 779
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

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

Texto em vigor Alteração

(4-A) O artigo 7º passa a ter a seguinte 
redação:

«Artigo 7.º «Artigo 7.º
Tarifas grossistas para chamadas de 
itinerância regulamentadas efetuadas

Tarifas grossistas para chamadas de 
itinerância regulamentadas efetuadas

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

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

2. A tarifa grossista média a que se refere o 
n.º 1 é aplicável entre quaisquer dois 
operadores e é calculada durante um 
período de 12 meses ou durante outro 
período mais curto remanescente antes do 
termo da vigência de um limite máximo 
para a tarifa grossista média estabelecido 

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

no presente número ou antes de 
30 de junho de 2022. O valor máximo da 
tarifa grossista média é reduzido para 
0,01 EUR a partir de 1 de julho de 2016 e 
deverá manter-se até 30 de junho de 2022. 

3. A tarifa grossista média a que se refere o 
n.º 1 é calculada dividindo a receita total 
obtida com a itinerância grossista pelo 
número total de minutos de itinerância 
grossista efetivamente utilizada na 
prestação do serviço de chamadas de 
itinerância grossista na União pelo 
operador em causa durante o período em 
causa, com agregação ao segundo, 
adaptada por forma a ter em conta a 
possibilidade de o operador da rede 
visitada aplicar um período inicial mínimo 
de faturação não superior a 30 segundos.»

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

4. A tarifa grossista média a que se refere o 
n.º 1 é calculada dividindo a receita total 
obtida com a itinerância grossista pelo 
número total de minutos de itinerância 
grossista efetivamente utilizada na 
prestação do serviço de chamadas de 
itinerância grossista na União pelo 
operador em causa durante o período em 
causa, com agregação ao segundo, 
adaptada por forma a ter em conta a 
possibilidade de o operador da rede 
visitada aplicar um período inicial mínimo 
de faturação não superior a 30 segundos.»

Or. en

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

Justificação

Num conjunto de Estados-Membros, o preço médio nacional de retalho situa-se abaixo dos 
0,05 EUR. Manter um preço grossista para itinerância de chamadas de voz ao nível atual 
(0,05 EUR) após 01.07.2016, altura em que os operadores serão obrigados a cobrar aos 
clientes de itinerância preços idênticos aos nacionais, criaria graves distorções do mercado. 
Por conseguinte, os preços grossistas para chamadas de voz devem reduzir mais, a fim de 
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permitir uma maior concorrência. As taxas de terminação móvel de itinerância devem ser 
reduzidas para evitar distorções do mercado.

Alteração 780
Jens Rohde

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

Texto em vigor Alteração

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

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

«1. O valor da tarifa grossista média que o 
operador de uma rede visitada pode cobrar 
ao prestador de serviços de itinerância de 
um cliente pela prestação de chamadas de 
itinerância regulamentadas com originação 
nessa rede visitada, incluindo, 
nomeadamente, os custos de originação, 
trânsito e terminação, não pode exceder os 
limites previstos no n.º 2.

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

2. A tarifa grossista média a que se refere o 
n.º 1 é aplicável entre quaisquer dois 
operadores e é calculada durante um 
período de 12 meses ou durante outro 
período mais curto remanescente antes do 
termo da vigência de um limite máximo 
para a tarifa grossista média estabelecido 
no presente número ou antes de 
30 de junho de 2022. O valor máximo da 
tarifa grossista média não deve exceder
0,10 EUR a partir de 1 de julho de 2013 e 
deve ser reduzido para 0,03 EUR a partir 
de 1 de julho de 2014, para 0,02 EUR a 
partir de 1 de julho de 2015 e para 
0,01 EUR a partir de 1 de julho de 2016.»

Or. en

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

Without creating a wholesale market in which the smaller players can compete, new 
legislation could distort competition and lead to the eviction of smaller and dynamic players 
from the market for international roaming. This amendments reduces wholesale roaming caps 
to a level which enables each provider who so wishes to offer retail services including ‘roam 
like at home’ in the short term. In addition, maximum wholesale charges are reduced in line 
with cost reductions, while leaving a reasonable margin in relation to capped retail charges 
to encourage market entry. This will enable market-led development of retail offers, and is 
certain to achieve the policy objective of putting an end to retail roaming tariffs by 2015, by 
enabling all providers to supply ‘roam like at home’ to mobile user. The levels of the revised 
wholesale roaming caps put forward are not below cost, as is evidenced by: (i) existing retail 
offers on domestic markets, (ii) existing domestic MVNO access offers and agreements, and 
(iii) a small number of bilateral wholesale roaming agreements between mobile network 
operators. Furthermore, the September BEREC benchmark report, which analyzed the 
average EU roaming retail and wholesale rates for the first quarter of 2013, indicated the 
following margins:• Voice a) retail: 0.324 cents per minute, b) wholesale: 0.113 cents per 
minute.• SMS a) retail:0.084 cents per SMS, b) wholesale: 0.025 cents per SMS.• Data a) 
retail:0.482 cents per MB, b) wholesale:0.069 cents per MB. These numbers therefore 
demonstrate margins of 286% for voice, 336% for SMS and 698% for data.

Alteração 781
Gunnar Hökmark

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

Texto da Comissão Alteração

Artigo 7.º-A
1. O acesso grossista à itinerância deve 
ser indiscriminadamente prestado, sem 
distinguir entre operadores nacionais e 
estrangeiros, incluindo os termos e as 
condições de acesso grossista aplicáveis 
aos serviços móveis nacionais, criando 
condições de concorrência equitativas 
para todos os operadores do mercado.

Or. en
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Alteração 782
Gunnar Hökmark

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

Texto da Comissão Alteração

Os operadores devem ter o direito de 
aceder a outras redes às mesmas tarifas 
grossistas e nas mesmas condições que 
oferecem a outros operadores para 
acederem às suas redes, salvo se os 
reguladores nacionais ou o ORECE 
considerarem que são condições injustas 
em termos de preços e que distorcem a 
concorrência. 

Or. en

Alteração 783
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Artigo 37 – ponto 4-A (novo)
Regulamento (UE) n.º 531/2012
Artigo 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-A) É inserido o seguinte artigo:
Artigo 6.º-A
Abolição das sobretaxas de itinerância a 
retalho
1. Com efeitos a partir de 1 de julho 
de 2016, os prestadores de serviços de 
itinerância não devem cobrar qualquer 
sobretaxa em comparação às tarifas 
aplicadas aos serviços de comunicações 
móveis a nível nacional aplicadas aos 
clientes de itinerância para qualquer 
chamada de itinerância regulamentada 
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feita ou recebida, qualquer mensagem 
SMS de itinerância regulamentada 
enviada ou para quaisquer serviços de 
dados de itinerância regulamentados 
utilizados, sem prejuízo das medidas 
adotadas para prevenir a utilização 
anónima ou fraudulenta.
2. O n.º 1 não impossibilita a limitação, 
por um prestador de serviços de 
itinerância, do consumo de serviços 
regulamentados de itinerância a nível 
retalhista com a tarifa de serviço nacional 
aplicável por referência a um critério de 
utilização razoável. Os prestadores de 
serviços de itinerância devem publicar e 
incluir nos seus contactos informações 
quantificadas e pormenorizadas sobre o 
método de aplicação do critério de 
utilização razoável, por referência aos 
principais parâmetros das tarifas, do 
volume ou outros, do pacote de retalho em 
questão.
3. Os prestadores de serviços de 
itinerância podem oferecer aos seus 
clientes a possibilidade de fazer uma 
escolha deliberada de renunciar ao 
benefício da aplicação da tarifa de serviço 
nacional aplicável a serviços de 
itinerância regulamentados, em troca de 
outras vantagens oferecidas por esse 
prestador de serviços. O prestador de 
serviços de itinerância deve informar os 
utilizadores finais da natureza das 
vantagens da itinerância que serão, dessa 
forma, perdidas. As autoridades 
reguladoras nacionais devem monitorizar, 
em particular, se o fornecedor que oferece 
serviços de itinerância ao abrigo do 
presente artigo se dedica a práticas que 
equivaleriam à evasão do regime 
predefinido.
Até 31 de dezembro de 2015, o ORECE, 
após consulta às partes interessadas, deve 
avaliar os riscos de fraude e de 
arbitragem entre serviços de itinerância 
regulamentados aos preços praticados a 
nível nacional e serviços nacionais 
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originais, bem como definir orientações 
gerais para a aplicação dos critérios de 
utilização razoável nos contratos de 
retalho utilizados pelos prestadores de 
serviços de itinerância. A autoridade 
reguladora nacional competente deve 
monitorizar e fiscalizar a aplicação dos 
critérios de utilização razoável, tendo na 
máxima conta as orientações gerais do 
ORECE após a sua aprovação, e deve 
assegurar que não são aplicadas 
condições abusivas.

Or. en

Alteração 784
Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Artigo 37 – ponto 4-A (novo)
Regulamento (UE) n.º 531/2012
Artigo 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-A) É inserido o seguinte artigo:
Abolição das sobretaxas de itinerância a 
retalho
«1. Com efeitos a partir de 1 de julho 
de 2016, os prestadores de serviços de 
itinerância não devem cobrar qualquer 
sobretaxa em comparação às tarifas 
aplicadas aos serviços de comunicações 
móveis a nível nacional aplicadas aos 
clientes de itinerância para qualquer 
chamada de itinerância regulamentada 
feita ou recebida, qualquer mensagem 
SMS de itinerância regulamentada 
enviada ou para quaisquer serviços de 
dados de itinerância regulamentados 
utilizados, sem prejuízo das medidas 
adotadas para prevenir a utilização 
anónima ou fraudulenta.
2. O n.º 1 não impossibilita a limitação, 
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por um prestador de serviços de 
itinerância, do consumo de serviços 
regulamentados de itinerância a nível 
retalhista com a tarifa de serviço nacional 
aplicável por referência a um critério de 
utilização razoável. Os prestadores de 
serviços de itinerância devem publicar e 
incluir nos seus contactos informações 
quantificadas e pormenorizadas sobre o 
método de aplicação do critério de 
utilização razoável, por referência aos 
principais parâmetros das tarifas, do 
volume ou outros, do pacote de retalho em 
questão.
3. Até 31 de dezembro de 2016, o ORECE, 
após consulta às partes interessadas, deve 
avaliar os riscos de abuso e de arbitragem 
entre serviços de itinerância 
regulamentados aos preços praticados a 
nível nacional e serviços nacionais no 
Estado de acolhimento, bem como definir 
orientações gerais para a aplicação dos 
critérios de utilização razoável nos 
contratos de retalho utilizados pelos 
prestadores de serviços de itinerância. A 
autoridade nacional competente deve 
monitorizar e supervisionar a aplicação 
de critérios de utilização razoáveis, tendo 
na máxima conta as orientações gerais do 
ORECE após a sua aprovação.»

Or. en

Justificação

Propõe-se a abolição das tarifas de itinerância a retalho a partir de julho de 2016. Contudo, 
para que tal seja possível, o ORECE deve aprovar orientações sobre medidas de prevenção 
de efeitos de abuso e de arbitragem que possam ter um impacto negativo nos mercados 
nacionais e nos incentivos ao investimento.

Alteração 785
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposta de regulamento
Artigo 37 – ponto 4-B (novo)
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Regulamento (UE) n.º 531/2012
Artigo 8

Texto em vigor Alteração

(4-B) O artigo 8º passa a ter a seguinte 
redação:

«Artigo 8.º «Artigo 8.º
Tarifas retalhistas para as chamadas de 
itinerância regulamentadas

Tarifas retalhistas para as chamadas de 
itinerância regulamentadas

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

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

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:0035:PT:PDF)
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Alteração 786
Herbert Reul

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. de

Alteração 787
Jens Rohde

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

(5-A) No artigo 9.º, o n.º 1 passa a ter a 
seguinte redação:

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

« 1. A partir de 1 de julho de 2013, o valor 
da tarifa grossista média que o operador de 
uma rede visitada pode cobrar pela 
prestação de mensagens SMS itinerantes 
regulamentadas com originação na referida 
rede visitada não pode exceder 
0,02 EUR por cada mensagem SMS. O 
valor máximo da tarifa grossista média é 
reduzido para 0,01 EUR a partir de 
1 de julho, para 0,0075 EUR a partir de 
1 de julho de 2015 e para 0,005 EUR a 
partir de 1 de julho de 2016.»

Or. en

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

Justificação

Without creating a wholesale market in which the smaller players can compete, new 
legislation could distort competition and lead to the eviction of smaller and dynamic players 
from the market for international roaming. This amendments reduces wholesale roaming caps 
to a level which enables each provider who so wishes to offer retail services including ‘roam 
like at home’ in the short term. In addition, maximum wholesale charges are reduced in line 
with cost reductions, while leaving a reasonable margin in relation to capped retail charges 
to encourage market entry. This will enable market-led development of retail offers, and is 
certain to achieve the policy objective of putting an end to retail roaming tariffs by 2015, by 
enabling all providers to supply ‘roam like at home’ to mobile user. The levels of the revised 
wholesale roaming caps put forward are not below cost, as is evidenced by: (i) existing retail 
offers on domestic markets, (ii) existing domestic MVNO access offers and agreements, and 
(iii) a small number of bilateral wholesale roaming agreements between mobile network 
operators. Furthermore, the September BEREC benchmark report, which analyzed the 
average EU roaming retail and wholesale rates for the first quarter of 2013, indicated the 
following margins:• Voice a) retail: 0.324 cents per minute, b) wholesale: 0.113 cents per 
minute.• SMS a) retail:0.084 cents per SMS, b) wholesale: 0.025 cents per SMS.• Data a) 
retail:0.482 cents per MB, b) wholesale:0.069 cents per MB. These numbers therefore 
demonstrate margins of 286% for voice, 336% for SMS and 698% for data.

Alteração 788
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein
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Proposta de regulamento
Artigo 37 – ponto 4-C (novo)
Regulamento (UE) n.º 531/2012
Artigo 12

Texto em vigor Alteração

(4-C) O artigo 12º passa a ter a seguinte 
redação:

«Artigo 12.º «Artigo 12.º

Tarifas grossistas para os serviços 
regulamentados de itinerância de dados

Tarifas grossistas para os serviços 
regulamentados de itinerância de dados

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

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

2. A tarifa grossista média a que se refere o 
n.º 1 é aplicável entre quaisquer dois 
operadores e é calculada durante um 
período de 12 meses ou durante outro 
período mais curto remanescente antes de 
30 de junho de 2022.

2. A tarifa grossista média a que se refere o 
n.º 1 é aplicável entre quaisquer dois 
operadores e é calculada durante um 
período de 12 meses ou durante outro 
período mais curto remanescente antes de 
30 de junho de 2022.

3. A tarifa grossista média a que se refere o 
n.º 1 é calculada dividindo a receita 
grossista total do operador da rede visitada 
ou do operador da rede doméstica, a título 
da prestação de serviços regulamentados de 
itinerância de dados durante o período em 
apreço, pelo número total de megabytes de 

3. A tarifa grossista média a que se refere o 
n.º 1 é calculada dividindo a receita 
grossista total do operador da rede visitada 
ou do operador da rede doméstica, a título 
da prestação de serviços regulamentados de 
itinerância de dados durante o período em 
apreço, pelo número total de megabytes de 
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dados efetivamente consumidos com a 
prestação desses serviços durante o mesmo 
período, com agregação ao kilobyte em 
nome do prestador de serviços de 
itinerância ou do operador da rede 
doméstica em causa durante aquele 
período.»

dados efetivamente consumidos com a 
prestação desses serviços durante o mesmo 
período, com agregação ao kilobyte em 
nome do prestador de serviços de 
itinerância ou do operador da rede 
doméstica em causa durante aquele 
período.»

Or. en

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

Alteração 789
Jens Rohde

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

Texto em vigor Alteração

(5-B) No artigo 12.º, o n.º 1 passa a ter a 
seguinte redação:

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

«1. Com efeito a partir de 1 de julho 
de 2013, o valor da tarifa grossista média 
que o operador de uma rede visitada pode 
cobrar ao prestador doméstico de um 
cliente de itinerância pela prestação de 
serviços regulamentados de itinerância de 
dados através dessa rede visitada não pode 
exceder um limite de salvaguarda de 0,15
EUR por cada megabyte de dados 
transmitidos. O limite de salvaguarda é 
reduzido para 0,015 EUR por cada 
megabyte de dados transmitidos a partir 
de 1 de julho de 2014, para 0,0050 EUR a 
partir de 1 de julho de 2015, e para 
0,0025 EUR a partir de 1 de julho 
de 2016.»

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

Justificação

Without creating a wholesale market in which the smaller players can compete, new 
legislation could distort competition and lead to the eviction of smaller and dynamic players 
from the market for international roaming. This amendments reduces wholesale roaming caps 
to a level which enables each provider who so wishes to offer retail services including ‘roam 
like at home’ in the short term. In addition, maximum wholesale charges are reduced in line 
with cost reductions, while leaving a reasonable margin in relation to capped retail charges 
to encourage market entry. This will enable market-led development of retail offers, and is 
certain to achieve the policy objective of putting an end to retail roaming tariffs by 2015, by 
enabling all providers to supply ‘roam like at home’ to mobile user. The levels of the revised 
wholesale roaming caps put forward are not below cost, as is evidenced by: (i) existing retail 
offers on domestic markets, (ii) existing domestic MVNO access offers and agreements, and 
(iii) a small number of bilateral wholesale roaming agreements between mobile network 
operators. Furthermore, the September BEREC benchmark report, which analyzed the 
average EU roaming retail and wholesale rates for the first quarter of 2013, indicated the 
following margins:• Voice a) retail: 0.324 cents per minute, b) wholesale: 0.113 cents per 
minute.• SMS a) retail:0.084 cents per SMS, b) wholesale: 0.025 cents per SMS.• Data a) 
retail:0.482 cents per MB, b) wholesale:0.069 cents per MB. These numbers therefore 
demonstrate margins of 286% for voice, 336% for SMS and 698% for data.

Alteração 790
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposta de regulamento
Artigo 37 – ponto 4-D (novo)
Regulamento (UE) n.º 531/2012
Artigo 13

Texto em vigor Alteração

(4-D) O artigo 13º passa a ter a seguinte 
redação:

«Artigo 13.º «Artigo 13.º

Tarifas retalhistas para os serviços 
regulamentados de itinerância de dados

Tarifas retalhistas para os serviços 
regulamentados de itinerância de dados

1. Os prestadores de serviços de itinerância 
devem disponibilizar e oferecer ativamente 
a todos os seus clientes de itinerância, de 
forma clara e transparente, uma 
eurotarifa-dados, tal como previsto no 
n.º 2. Essa tarifa não implica qualquer 

1. Os prestadores de serviços de itinerância 
devem disponibilizar e oferecer ativamente 
a todos os seus clientes de itinerância, de 
forma clara e transparente, uma 
eurotarifa-dados, tal como previsto no 
n.º 2. Essa tarifa não implica qualquer 
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assinatura a ela associada nem encargos 
fixos ou recorrentes, e pode ser combinada 
com qualquer tarifa retalhista.

assinatura a ela associada nem encargos 
fixos ou recorrentes, e pode ser combinada 
com qualquer tarifa retalhista.

Aquando desta oferta, os prestadores de 
serviços de itinerância devem relembrar as 
condições aplicáveis a essa tarifa ou pacote 
aos seus clientes de itinerância que tenham 
optado por uma tarifa ou pacote de 
itinerância específico.

Aquando desta oferta, os prestadores de 
serviços de itinerância devem relembrar as 
condições aplicáveis a essa tarifa ou pacote 
aos seus clientes de itinerância que tenham 
optado por uma tarifa ou pacote de 
itinerância específico.

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

2. Com efeito a partir de 1 de julho 
de 2013, o valor retalhista (excluindo IVA) 
da eurotarifa-dados que um prestador de 
serviços de itinerância pode cobrar aos 
seus clientes de itinerância pela prestação 
de serviços regulamentados de itinerância 
de dados não pode exceder 0,45 EUR por 
megabyte utilizado. O valor máximo da 
tarifa retalhista para os dados utilizados é 
reduzido para 0,20 EUR por megabyte 
utilizado a partir de 1 de julho de 2014 e 
para 0,10 EUR por megabyte utilizado a 
partir de 1 de julho de 2015, e mantém-se 
em 0,10 EUR por megabyte utilizado até 
30 de junho de 2016.

Os prestadores de serviços de itinerância 
faturam aos seus clientes de itinerância a 
prestação dos serviços regulamentados de 
itinerância de dados a que se aplica uma 
eurotarifa-dados por cada kilobyte, com 
exceção das mensagens MMS, que podem 
ser faturadas por unidade. Nesse caso, o 
valor da tarifa retalhista que o prestador de 
serviços de itinerância pode cobrar ao 
cliente de itinerância pela transmissão ou 
receção de uma mensagem MMS em 
itinerância não pode exceder o valor 
máximo da tarifa retalhista estabelecido no 
primeiro parágrafo.

Os prestadores de serviços de itinerância 
faturam aos seus clientes de itinerância a 
prestação dos serviços regulamentados de 
itinerância de dados a que se aplica uma 
eurotarifa-dados por cada kilobyte, com 
exceção das mensagens MMS, que podem 
ser faturadas por unidade. Nesse caso, o 
valor da tarifa retalhista que o prestador de 
serviços de itinerância pode cobrar ao 
cliente de itinerância pela transmissão ou 
receção de uma mensagem MMS em 
itinerância não pode exceder o valor 
máximo da tarifa retalhista estabelecido no 
primeiro parágrafo.

3. A partir de 1 de julho de 2012, os 
prestadores de serviços de itinerância 
aplicam automaticamente uma 
eurotarifa-dados a todos os clientes de 
itinerância existentes, com exceção 
daqueles que já tenham escolhido uma 
tarifa específica de itinerância, ou que já 

3. A partir de 1 de julho de 2012, os 
prestadores de serviços de itinerância 
aplicam automaticamente uma 
eurotarifa-dados a todos os clientes de 
itinerância existentes, com exceção 
daqueles que já tenham escolhido uma 
tarifa específica de itinerância, ou que já 
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disponham de uma tarifa 
comprovadamente mais baixa do que a 
eurotarifa-dados, ou que tenham optado 
por um pacote, por intermédio dos quais 
beneficiam de uma tarifa para serviços 
regulamentados de itinerância de dados 
diferente da que lhes seria aplicável na 
falta de tal escolha.

disponham de uma tarifa 
comprovadamente mais baixa do que a 
eurotarifa-dados, ou que tenham optado 
por um pacote, por intermédio dos quais 
beneficiam de uma tarifa para serviços 
regulamentados de itinerância de dados 
diferente da que lhes seria aplicável na 
falta de tal escolha.

4. A partir de 1 de julho de 2012, os 
prestadores de serviços de itinerância 
aplicam uma eurotarifa-dados a todos os 
novos clientes de itinerância que não 
tenham escolhido deliberadamente uma 
tarifa diferente de dados em itinerância ou 
um pacote tarifário para serviços de 
itinerância que preveja uma tarifa diferente 
para serviços regulamentados de 
itinerância de dados. 

4. A partir de 1 de julho de 2012, os 
prestadores de serviços de itinerância 
aplicam uma eurotarifa-dados a todos os 
novos clientes de itinerância que não 
tenham escolhido deliberadamente uma 
tarifa diferente de dados em itinerância ou 
um pacote tarifário para serviços de 
itinerância que preveja uma tarifa diferente 
para serviços regulamentados de 
itinerância de dados. 

5. Os clientes de itinerância podem 
requerer, em qualquer momento, a 
mudança para uma eurotarifa-dados, 
respeitando as condições contratuais que 
lhes sejam aplicáveis. A mudança deve ser 
feita no prazo de um dia útil a contar da 
receção do pedido, deve ser gratuita e não 
estar sujeita a condições ou restrições 
associadas a outros elementos da assinatura 
não respeitantes à itinerância na União. O 
prestador de serviços de itinerância pode 
adiar a mudança até ao termo de um 
período mínimo especificado, não superior 
a dois meses, durante o qual a tarifa de 
itinerância anterior tenha estado em vigor. 
Uma eurotarifa-dados pode ser combinada 
com uma eurotarifa-SMS e com uma 
eurotarifa-voz.

5. Os clientes de itinerância podem 
requerer, em qualquer momento, a 
mudança para uma eurotarifa-dados, 
respeitando as condições contratuais que 
lhes sejam aplicáveis. A mudança deve ser 
feita no prazo de um dia útil a contar da 
receção do pedido, deve ser gratuita e não 
estar sujeita a condições ou restrições 
associadas a outros elementos da assinatura 
não respeitantes à itinerância na União. O 
prestador de serviços de itinerância pode 
adiar a mudança até ao termo de um 
período mínimo especificado, não superior 
a dois meses, durante o qual a tarifa de 
itinerância anterior tenha estado em vigor. 
Uma eurotarifa-dados pode ser combinada 
com uma eurotarifa-SMS e com uma 
eurotarifa-voz.

6. Até 30 de junho de 2012, os prestadores 
de serviços de itinerância devem informar 
individualmente todos os seus clientes de 
itinerância, de forma clara, compreensível 
e num suporte duradouro, acerca da 
eurotarifa-dados, devem comunicar-lhes 
que a eurotarifa-dados é aplicável o mais 
tardar a partir de 1 de julho de 2012 a todos 
os clientes de itinerância que não tenham 
escolhido deliberadamente uma tarifa ou 
um pacote especial aplicável aos serviços 

6. Até 30 de junho de 2012, os prestadores 
de serviços de itinerância devem informar 
individualmente todos os seus clientes de 
itinerância, de forma clara, compreensível 
e num suporte duradouro, acerca da 
eurotarifa-dados, devem comunicar-lhes 
que a eurotarifa-dados é aplicável o mais 
tardar a partir de 1 de julho de 2012 a todos 
os clientes de itinerância que não tenham 
escolhido deliberadamente uma tarifa ou 
um pacote especial aplicável aos serviços 
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regulamentados de itinerância de dados, e 
devem informá-los acerca do seu direito de 
mudarem de ou para a referida 
eurotarifa-dados em conformidade com o 
disposto no n.º 5.»

regulamentados de itinerância de dados, e 
devem informá-los acerca do seu direito de 
mudarem de ou para a referida 
eurotarifa-dados em conformidade com o 
disposto no n.º 5.»

Or. en

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

Alteração 791
Herbert Reul

Proposta de regulamento
Artigo 37 – ponto 6
Regulamento (UE) n.º 531/2012
Artigo 14 – n.º 1-A

Texto da Comissão Alteração

Sempre que o consumo de serviços 
regulamentados de itinerância a nível 
retalhista à tarifa do serviço doméstico 
aplicável estiver limitado por referência a 
um critério de utilização razoável em 
conformidade com o n.º 2 do artigo 4.ºA, 
os prestadores de serviços de itinerância 
devem informar os clientes de itinerância 
quando o consumo de chamadas e 
mensagens SMS de itinerância tiver 
alcançado o limite de utilização razoável e, 
ao mesmo tempo, devem apresentar aos 
clientes de itinerância informações básicas 
personalizadas sobre as tarifas de 
itinerância aplicáveis à realização de 
chamadas de voz ou ao envio de uma 
mensagem SMS não abrangidos pelas 
tarifa ou pelo pacote de serviços 
domésticos em conformidade com o 
segundo, quarto e quinto parágrafos do 
n.º 1 do presente artigo.

A partir de 1 de julho de 2017, quando o 
consumo de serviços regulamentados de 
itinerância a nível retalhista à tarifa do 
serviço doméstico aplicável estiver 
limitado por referência a um critério de 
utilização razoável em conformidade com 
o n.º 2 do artigo 6.º-A, os prestadores de 
serviços de itinerância devem informar os 
clientes de itinerância quando o consumo 
de chamadas e mensagens SMS de 
itinerância tiver alcançado o limite de 
utilização razoável e, ao mesmo tempo, 
devem apresentar aos clientes de 
itinerância informações básicas 
personalizadas sobre as tarifas de 
itinerância aplicáveis à realização de 
chamadas de voz ou ao envio de uma 
mensagem SMS não abrangidos pelas 
tarifa ou pelo pacote de serviços 
domésticos.

Or. de
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Alteração 792
Herbert Reul

Proposta de regulamento
Artigo 37 – ponto 7
Regulamento (UE) n.º 531/2012
Artigo 15 – n.º 2-A

Texto da Comissão Alteração

2-A. Sempre que o consumo de serviços 
regulamentados de itinerância a nível 
retalhista à tarifa do serviço doméstico 
aplicável estiver limitado por referência a 
um critério de utilização razoável em 
conformidade com o n.º 2 do artigo 4.ºA, 
os prestadores de serviços de itinerância 
devem informar os clientes de itinerância 
quando o consumo de serviços de 
itinerância de dados tiver alcançado o 
limite de utilização razoável e, ao mesmo 
tempo, devem apresentar aos clientes de 
itinerância informações básicas 
personalizadas sobre as tarifas de 
itinerância aplicáveis à itinerância de dados 
não abrangida pela tarifa ou pelo pacote de 
serviços domésticos em conformidade com 
o n.º 2 do presente artigo. O n.º 3 do 
presente artigo é aplicável à utilização de 
serviços de itinerância de dados não 
abrangidos pelas tarifas ou pelos pacotes 
de serviços domésticos aplicáveis a que se 
refere o n.º 2 do artigo 4.ºA.

2-A. A partir de 1 de julho de 2017, 
quando o consumo de serviços 
regulamentados de itinerância a nível 
retalhista à tarifa do serviço doméstico 
aplicável estiver limitado por referência a 
um critério de utilização razoável em 
conformidade com o n.º 2 do artigo 6.º-A, 
os prestadores de serviços de itinerância 
devem informar os clientes de itinerância 
quando o consumo de serviços de 
itinerância de dados tiver alcançado o 
limite de utilização razoável e, ao mesmo 
tempo, devem apresentar aos clientes de 
itinerância informações básicas 
personalizadas sobre as tarifas de 
itinerância aplicáveis à itinerância de dados 
não abrangida pela tarifa ou pelo pacote de 
serviços domésticos em conformidade com 
o n.º 2 do presente artigo. O n.º 3 do 
presente artigo é aplicável à utilização de 
serviços de itinerância de dados não 
abrangidos pelas tarifas ou pelos pacotes 
de serviços domésticos aplicáveis a que se 
refere o n.º 2 do artigo 6.º-A.

Or. de

Alteração 793
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Artigo 37 – ponto 8
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Texto da Comissão Alteração

(8) [...] Suprimido

Or. en

Alteração 794
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposta de regulamento
Artigo 37 – ponto 8

Texto da Comissão Alteração

(8) [...] Suprimido

Or. en

Alteração 795
Giles Chichester

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

2. Até 1 de julho de 2015, a Comissão, 
após consulta pública, apresenta um 
relatório ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho sobre se é necessário ou não 
alterar a duração ou rever os limites 
máximos das tarifas grossistas previstos 
nos artigos 7.º, 9.º e 12.º, tendo 
igualmente em conta as taxas de 
terminação.
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Or. en

Alteração 796
Gunnar Hökmark

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

Texto da Comissão Alteração

A fim de aumentar a concorrência, a 
Comissão deve propor ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho, até 30 de junho 
de 2015 e após consulta pública, uma 
revisão dos limites máximos das tarifas 
grossistas previstos nos artigos 7.º, 9.º e 
12.º, tendo igualmente em conta o 
desenvolvimento em termos de taxas de 
terminação.

Or. en

Alteração 797
Catherine Trautmann

Proposta de regulamento
Artigo 37 – ponto 8 – alínea b) – subalínea i)
Regulamento (CE) n.º 531/2012
Artigo 19 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

Se o relatório revelar que as opções 
tarifárias, em que a tarifa de serviço 
nacional é aplicável tanto aos serviços 
nacionais como aos de itinerância 
regulamentados, não são oferecidas em 
todos os pacotes de retalho para uma 
utilização razoável por, pelo menos, um 
prestador de serviços de itinerância em 
cada Estado-Membro, ou que as ofertas de 

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

prestadores de serviços de itinerância 
alternativos não tornaram as tarifas de 
itinerância a nível retalhista 
substancialmente equivalentes facilmente 
acessíveis aos consumidores na União, a 
Comissão apresenta, até julho de 2015, 
após consulta pública e um pedido de 
parecer ao ORECE, que deve ser tido na 
máxima conta, propostas adequadas ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho para 
corrigir essa situação e assegurar que não 
existem diferenças entre as tarifas 
domésticas e de itinerância no mercado 
interno.

Or. en

Alteração 798
Catherine Trautmann

Proposta de regulamento
Artigo 37 – ponto 8 – alínea b) – subalínea ii)
Regulamento (CE) n.º 531/2012
Artigo 19 – n.º 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

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

d) Alargar a duração ou reduzir o nível dos 
limites máximos das tarifas grossistas 
previstos nos artigos 7.º, 9.º e 12.º; com 
vista a reforçar a capacidade de todos os 
prestadores de serviços de itinerância de 
disponibilizarem nos seus pacotes a retalho 
para opções tarifárias de utilização 
razoável nas quais a tarifa de serviço 
doméstico aplicável se aplique tanto aos 
serviços nacionais como aos serviços de 
itinerância regulamentados, como se os 
últimos fossem consumidos na rede 
doméstica até julho de 2015.

Or. en
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Alteração 799
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

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

Texto em vigor Alteração

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

«Artigo 19.º «Artigo 19.º

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

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

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

2. Até 30 de setembro de 2015, a 
Comissão, após consulta ao ORECE, 
apresenta um relatório ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho sobre se é 
necessário ou não alterar a duração ou 
rever o nível das tarifas da terminação 
móvel para itinerância e os limites 
máximos das tarifas grossistas previstos 
nos artigos 7.º, 9.º e 12.º..

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

3. A Comissão deve, até 30 de junho 
de 2016, após consulta pública, 
comunicar ao Parlamento e ao Conselho, 
nomeadamente:

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

a) Se a concorrência evoluiu 
suficientemente para justificar o fim dos 
limites máximos das tarifas retalhistas;
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pós-pagamento, bem como da qualidade e 
velocidade desses serviços;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

f) O nível de concorrência nos mercados 
retalhista e grossista, em particular a 
situação concorrencial dos operadores mais 
pequenos, independentes ou emergentes, 
incluindo o impacto de acordos comerciais 
na concorrência e o nível de interligação 
entre os operadores;
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2. Se o relatório revelar que as medidas 
estruturais previstas no presente 
regulamento não foram suficientes para 
promover a concorrência no mercado 
interno dos serviços de itinerância em 
benefício de todos os consumidores 
europeus, ou que as diferenças entre as 
tarifas de itinerância e as tarifas nacionais 
não se aproximaram do zero, a Comissão 
apresenta propostas adequadas ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho para 
corrigir essa situação e para realizar assim 
um mercado interno de serviços de 
comunicações móveis em que não exista 
diferença entre as tarifas nacionais e as 
tarifas de itinerância. A Comissão 
pondera, em especial, a necessidade de:

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

a) Estabelecer medidas técnicas e 
estruturais suplementares;

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

b) Alterar as medidas estruturais; 4. Se o relatório indicado no n.º 2 revelar 
que é necessário alterar a duração ou 
rever o nível dos limites máximos das 
tarifas grossistas ou das tarifas da 
terminação móvel para itinerância, a 
Comissão apresenta, até 31 de dezembro 
de 2015, uma proposta adequada ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho para 
corrigir essa situação.

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

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

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

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

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

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

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

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

4. A fim de avaliar o desenvolvimento da 
concorrência nos mercados de itinerância 
da União, o ORECE recolhe 
periodicamente dados provenientes das 
autoridades reguladoras nacionais sobre a 
evolução das tarifas grossistas e retalhistas 
dos serviços de voz, de SMS e de dados de 
itinerância. Esses dados são comunicados 
pelo menos duas vezes por ano à 
Comissão, que procede à sua publicação.
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O ORECE recolhe também anualmente 
informações provenientes das autoridades 
reguladoras nacionais sobre a transparência 
e a comparabilidade das diferentes tarifas 
oferecidas pelos operadores aos seus 
clientes. A Comissão publica esses dados e 
resultados.»

Or. en

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

Alteração 800
Pilar del Castillo Vera

Proposta de regulamento
Artigo 37 – ponto 8-A (novo)
Regulamento (UE) n.º 231/2012
Artigo 19

Texto em vigor Alteração

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

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

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

2. A Comissão deve, até 30 de junho 
de 2015, após consulta pública, 
comunicar ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho se é necessário ou não alterar a 
duração ou rever os limites máximos das 
tarifas grossistas previstos nos artigos 7.º, 
9.º e 12.º, tendo igualmente em conta as 
taxas de terminação.

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

O ORECE deve, até 30 de junho de 2015, 
após consulta pública, estabelecer 
orientações sobre medidas para prevenir a 
utilização anómala ou fraudulenta, para 
efeitos do artigo 6.º-A.

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

3. A Comissão deve, até 30 de junho 
de 2016, após consulta pública, 
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grossistas; comunicar ao Parlamento e ao Conselho, 
nomeadamente:

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

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

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

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

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

c) Em que medida a aplicação das medidas 
estruturais previstas nos artigos 3.º e 4.º 
produziu efeitos no que toca ao 
desenvolvimento da concorrência no 
mercado interno dos serviços de 
itinerância.

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

A Comissão deve, nomeadamente, 
examinar se é necessário estabelecer 
medidas técnicas e estruturais adicionais 
ou alterar as medidas estruturais.

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

4. Se o relatório indicado no n.º 2 revelar 
que é necessário alterar a duração ou 
rever o nível dos limites máximos das 
tarifas grossistas, a Comissão apresenta 
propostas adequadas ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho para corrigir essa 



PE526.176v01-00 210/229 AM\1013978PT.doc

PT

as tarifas nacionais se aproximou do zero; situação.

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

Se o relatório indicado no n.º 3 revelar 
que as medidas estruturais previstas no 
presente regulamento não foram 
suficientes para promover a concorrência 
no mercado interno dos serviços de 
itinerância em benefício de todos os 
consumidores europeus, a Comissão 
apresenta propostas adequadas ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho para 
corrigir essa situação.

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

Em ambos os casos, as propostas para 
medidas adequadas devem ser 
apresentadas em simultâneo com os 
relatórios.

a) Estabelecer medidas técnicas e 
estruturais suplementares;

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

b) Alterar as medidas estruturais; 6. A fim de avaliar o desenvolvimento da 
concorrência nos mercados de itinerância 
da União, o ORECE recolhe 
periodicamente dados provenientes das 
autoridades reguladoras nacionais sobre a 
evolução das tarifas grossistas e retalhistas 
dos serviços de voz, de SMS e de dados de 
itinerância. Esses dados são comunicados 
pelo menos duas vezes por ano à 
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Comissão, que procede à sua publicação.

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

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

d) Alargar a duração ou rever o nível dos 
limites máximos das tarifas grossistas 
previstos nos artigos 7.º, 9.º e 12.º;
e) Introduzir outros requisitos 
necessários, nomeadamente a não 
diferenciação entre tarifas nacionais e 
tarifas de itinerância.
3. Além disso, de dois em dois anos, após a 
apresentação do relatório referido no n.º 1, 
a Comissão apresenta um relatório ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho. Cada 
relatório deve conter as conclusões do 
acompanhamento da prestação de serviços 
de itinerância na União e uma avaliação 
dos progressos realizados para atingir os 
objetivos do presente regulamento, 
tomando por referência, nomeadamente, 
as questões referidas nos n.os 1 e 2.

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

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

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

Alteração 801
Catherine Trautmann, Patrizia Toia, Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas, Edit 
Herczog

Proposta de regulamento
Artigo 38 – ponto 1-A (novo)
Regulamento (UE) n.º 531/2012
Artigo 4 – n.º 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) Ao artigo 3.º é aditado o seguinte 
n.º 2-A:
O papel consultivo do ORECE antes da 
apresentação de quaisquer propostas 
legislativas que afetam o setor das 
comunicações eletrónicas deverá ser 
sistematizado.

Or. en

Alteração 802
Giles Chichester

Proposta de regulamento
Artigo 38-A (novo)
Decisão n.º 243/2012/UE
Artigo 4 – n.º 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 38.º-A
Alterações à Decisão n.º 243/2012/UE

Ao definir a estrutura das taxas de licença 
a pagar para a atribuição do espetro, as 
autoridades nacionais competentes devem 
assegurar que a estrutura de taxas 
selecionada minimiza o tempo para 
disponibilizar a nova rede e serviços aos 
consumidores e aos cidadãos:
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a) Considerando as vantagens relativas 
das estruturas de taxas alternativas, 
incluindo o pagamento de taxas anuais 
recorrentes relativas à duração da 
licença, em termos do impacto que têm em 
investimentos e inovação, bem como à 
disponibilidade de um determinado 
serviço na União Europeia; e
b) Considerando iniciar a cobrança 
dessas taxas na data de lançamento dos 
serviços que se baseiam no espetro 
atribuído. 

Or. en

Justificação

A estrutura de taxas atual aplicada na maioria dos casos na União é caracterizada por 
grandes pagamentos adiantados, que não se encontram em perfeita consonância com o perfil 
temporal dos investimentos necessários na rede, nem com o momento de geração de receitas 
que a utilização do espetro atribuído permite. Constitui uma abordagem mais equilibrada, 
que considera o impacto total que as estruturas de taxas alternativas têm em investimentos e 
na inovação.

Alteração 803
Paul Rübig

Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.º 1
Regulamento (UE) n.º 531/2012
Artigo 4 – n.º 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A Comissão apresenta periodicamente ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho 
relatórios sobre a avaliação e reexame do 
presente regulamento. O primeiro relatório 
deve ser apresentado até 1 de julho de 
2018. Os relatórios subsequentes devem 
ser apresentados com uma periodicidade 
de quatro anos. A Comissão apresentará, 
se necessário, propostas adequadas com 
vista à alteração do presente regulamento e 
à harmonização de outros instrumentos 

A Comissão apresenta periodicamente ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho 
relatórios sobre a avaliação e reexame do 
presente regulamento. Em todo o caso, a 
Comissão deverá proceder, até 30 de 
junho de 2015, a um reexame e a uma 
avaliação de todo o quadro jurídico no 
domínio das comunicações eletrónicas e 
apresentar ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho um relatório com propostas 
adequadas com vista à alteração do 
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jurídicos, tendo em conta, em particular, 
os progressos das tecnologias da 
informação e o estado de avanço da 
sociedade da informação. Os relatórios 
são objeto de publicação.

presente regulamento e à harmonização de 
outros instrumentos jurídicos.

A avaliação deverá incluir em especial os 
seguintes aspetos:
- A verificação da possibilidade eventual 
de definir de outra forma o preço de 
mercado significativamente assimétrico e 
os regulamentos relativos ao acesso;
- A avaliação da necessidade de mais 
regulamentação nesta área e da 
aplicabilidade da mesma a todos os 
participantes no mercado ao longo de 
toda a cadeia de valor;
- A garantia de que os utilizadores de 
serviços digitais também possam controlar 
os mesmos e que seja assegurada a 
portabilidade em caso de mudança entre 
os diversos sistemas operativos;
- Todos os participantes no mercado 
deverão poder operar nas mesmas 
condições; esta regra deverá aplicar-se 
tanto aos fornecedores de serviços on-line 
«over the top», como aos fornecedores de 
telecomunicações. Além disso, deverá ser 
garantido que os utilizadores de serviços 
on-line «over the top» sejam protegidos 
pelos princípios de transparência, 
não-discriminação, abertura, 
portabilidade, interoperabilidade e 
facilitação em caso de mudança de 
fornecedor, tal como já acontece nos 
fornecedores de telecomunicações.

Or. de

Alteração 804
Edit Herczog

Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.º 1
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Regulamento (UE) n.º 531/2012
Artigo 4 – n.º 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A Comissão apresenta periodicamente ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho
relatórios sobre a avaliação e reexame do 
presente regulamento. O primeiro 
relatório deve ser apresentado até 
1 de julho de 2018. Os relatórios 
subsequentes devem ser apresentados com 
uma periodicidade de quatro anos. A 
Comissão apresentará, se necessário, 
propostas adequadas com vista à 
alteração do presente regulamento e à 
harmonização de outros instrumentos 
jurídicos, tendo em conta, em particular, 
os progressos das tecnologias da 
informação e o estado de avanço da 
sociedade da informação. Os relatórios 
são objeto de publicação.

A Comissão realiza uma avaliação e 
reexame exaustivos da integralidade do 
quadro regulamentar relativo às 
comunicações eletrónicas, devendo 
igualmente apresentar um relatório com 
propostas adequadas ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho até 30 de junho 
de 2015.

O reexame deve ser efetuado tendo em 
vista:
- Avaliar a possibilidade de supressão do 
regulamento de acesso e de preços 
assimétrico e baseado no poder de 
mercado significativo, do quadro 
regulamentar da UE; 
- Avaliar a necessidade contínua do 
restante regulamento, que se aplicaria 
simetricamente a todos os intervenientes 
no mercado ao longo da cadeia de valor 
convergente;
- Assegurar que os utilizadores dos 
serviços digitais são capazes de controlar 
a sua vida e dados digitais, mediante a 
eliminação de obstáculos à substituição de 
sistemas operativos sem que percam as 
suas aplicações e dados;
- Assegurar condições de concorrência 
equitativas e fornecer proteção suficiente 
aos consumidores utilizando serviços em 
linha «de topo» comparados com serviços 
de telecomunicações, estabelecendo 
regras que garantam a aplicação a 
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serviços em linha «de topo» de princípios 
bem estabelecidos para o fornecimento de 
serviços de comunicações eletrónicas, tais 
como transparência, não discriminação, 
abertura, facilidade de mudança de 
fornecedores, interoperabilidade, 
comunicação «de qualquer a qualquer» 
(«any-to-any») e portabilidade para os 
seus serviços.

Or. en

Justificação

In its Communication accompanying this legislative proposal the Commission acknowledges 
the transitory nature of SMP based asymmetric ex-ante regulation and the need to establish a 
level playing field with so called ‘over the top’ online services in a converging all IP market. 
These are two basic requirements to provide for competitive framework conditions for the 
European ICT industry and we cannot afford to postpone these changes, essential for the 
recovery of our strategically important ICT sector. When the next revised framework will 
enter into force, we will have experienced two decades of transitory sector specific ex-ante 
SMP regulation. Already today we clearly observe that telecommunications markets are 
competitive and with the underlying market structure and established wholesale markets 
competition rules are already today able to sufficiently guarantee the competitive functioning 
of telecommunications markets in Europe. This does not mean that we do not need to continue 
to provide for symmetric rules, applicable to all market players independent of any SMP to 
ensure basic security requirements and to sufficiently protect consumers. Well established 
principles which have proven their value in protecting consumers and keeping markets open 
for competition like any-to-any-communication, portability, non-discrimination, openness of 
platforms, transparency and the like should be applied in an appropriate way to all players in 
the converging all IP world.

Alteração 805
Werner Langen, Herbert Reul

Proposta de regulamento
Artigo 39 – parágrafo 1
Regulamento (UE) n.º 531/2012
Artigo 4 – n.º 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A Comissão apresenta periodicamente ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho 
relatórios sobre a avaliação e reexame do 
presente regulamento. O primeiro 

A Comissão deve submeter todo o quadro 
regulamentar aplicável às comunicações 
eletrónicas a uma avaliação e a um 
reexame exaustivo e apresentar ao
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relatório deve ser apresentado até 1 de 
julho de 2018. Os relatórios subsequentes 
devem ser apresentados com uma 
periodicidade de quatro anos. A Comissão 
apresentará, se necessário, propostas 
adequadas com vista à alteração do 
presente regulamento e à harmonização 
de outros instrumentos jurídicos, tendo 
em conta, em particular, os progressos 
das tecnologias da informação e o estado 
de avanço da sociedade da informação. 
Os relatórios são objeto de publicação.

Parlamento Europeu e ao Conselho, até 
31 de março de 2015, os resultados, 
incluindo propostas de alteração 
adequadas.

Or. de

Alteração 806
Angelika Niebler

Proposta de regulamento
Artigo 39 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A Comissão apresenta periodicamente ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho 
relatórios sobre a avaliação e reexame do 
presente regulamento. O primeiro 
relatório deve ser apresentado até 1 de 
julho de 2018. Os relatórios subsequentes 
devem ser apresentados com uma 
periodicidade de quatro anos. A Comissão 
apresentará, se necessário, propostas 
adequadas com vista à alteração do 
presente regulamento e à harmonização 
de outros instrumentos jurídicos, tendo 
em conta, em particular, os progressos 
das tecnologias da informação e o estado 
de avanço da sociedade da informação. 
Os relatórios são objeto de publicação.

A Comissão deve realizar uma avaliação e 
um reexame exaustivo de todo o quadro 
regulamentar relativo às comunicações 
eletrónicas e apresentar ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho um relatório com 
propostas adequadas até 30 de junho de 
2015.

Or. de

Alteração 807
Gunnar Hökmark
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Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

A Comissão apresenta periodicamente ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho 
relatórios sobre a avaliação e reexame do 
presente regulamento. O primeiro relatório 
deve ser apresentado até 1 de julho 
de 2018. Os relatórios subsequentes devem 
ser apresentados com uma periodicidade de 
quatro anos. A Comissão apresentará, se 
necessário, propostas adequadas com vista 
à alteração do presente regulamento e à 
harmonização de outros instrumentos 
jurídicos, tendo em conta, em particular, os 
progressos das tecnologias da informação e 
o estado de avanço da sociedade da 
informação. Os relatórios são objeto de 
publicação.

A Comissão apresenta periodicamente ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho 
relatórios sobre a avaliação e reexame do 
presente regulamento. O primeiro relatório 
deve ser apresentado até 1 de julho 
de 2018. Os relatórios subsequentes devem 
ser apresentados com uma periodicidade de 
quatro anos. A Comissão apresentará, se 
necessário, propostas adequadas com vista 
à alteração do presente regulamento e à 
harmonização de outros instrumentos 
jurídicos, tendo em conta, em particular, os 
progressos das tecnologias da informação e 
o estado de avanço da sociedade da 
informação. O reexame deve incluir, 
nomeadamente: 

Or. en

Alteração 808
Werner Langen, Herbert Reul

Proposta de regulamento
Artigo 39 – parágrafo 1 – ponto 1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

O reexame da Comissão

Or. de

Alteração 809
Giles Chichester

Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.º 1 – alínea a) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

a) O reexame deve incluir a 
recomendação da Comissão, de 
17 de dezembro de 2007, relativa aos 
mercados relevantes de produtos e 
serviços no setor das comunicações 
eletrónicas suscetíveis de regulamentação 
ex ante em conformidade com a 
Diretiva 2002/17/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho relativa a um 
quadro regulamentar comum para as 
redes e serviços de comunicações 
eletrónicas, incluindo o teste dos «três 
critérios». A recomendação da Comissão, 
de 17 de dezembro de 2007, relativa aos 
mercados relevantes de produtos e 
serviços mantém-se em vigor até ao 
reexame exaustivo do quadro 
regulamentar;

Or. en

Justificação

A potencial modificação do atual modelo regulamentar e concorrencial da UE deve ser 
realizada no âmbito de um reexame exaustivo, de uma consulta pública e de uma avaliação 
de impacto. O presente regulamento ou atos de execução da Comissão não devem prejudicar 
esse reexame, pelo que a modificação da lista atualmente aplicável de mercados relevantes 
não pode ser justificada antes de os colegisladores terem concordado com a mesma no 
seguimento do reexame.

Alteração 810
Gunnar Hökmark

Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.º 1 – alínea i) (nova)

Texto da Comissão Alteração

i) Serviços e operadores pan-europeus, 
tendo em conta a possibilidade de a 
Comissão identificar mercados 
transnacionais nos termos do artigo 15.º, 
n.º 4 da Diretiva 2002/21/CE;
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Or. en

Alteração 811
András Gyürk

Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.º 1 – alínea i) (nova)

Texto da Comissão Alteração

i) Facilitar o desenvolvimento de 
fornecedores pan-europeus competitivos a 
nível mundial e a oferta de serviços 
empresariais transfronteiriços.

Or. en

Alteração 812
Werner Langen, Herbert Reul

Proposta de regulamento
Artigo 39 – parágrafo 1 – ponto 1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1) Avalia se é possível por fim à 
regulamentação de preços e de acesso 
assimétrica e baseada no poder de 
mercado significativo;

Or. de

Alteração 813
Gunnar Hökmark

Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.º 1 – alínea ii) (nova)

Texto da Comissão Alteração

ii) Identificação de mercados 
transnacionais pelo menos relativamente 
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a serviços empresariais, numa fase 
inicial; a possibilidade de os fornecedores 
notificarem o ORECE de que pretendem 
prestar serviços a tais mercados e a 
fiscalização do ORECE de fornecedores 
que prestam serviços a tais mercados;

Or. en

Alteração 814
Werner Langen, Herbert Reul

Proposta de regulamento
Artigo 39 – parágrafo 1 – ponto 2 (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2) Avalia em que medida continua a ser 
necessária a regulamentação em vigor, 
que se aplica da mesma maneira a todos 
os participantes no mercado ao longo da 
cadeia de valor;

Or. de

Alteração 815
Werner Langen, Herbert Reul

Proposta de regulamento
Artigo 39 – parágrafo 1 – ponto 3 (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3) Garante que os consumidores e 
utilizadores dos serviços digitais tenham 
possibilidade de controlar a sua 
identidade digital e os dados, facilitando a 
mudança entre vários sistemas operativos 
e tornando-a possível sem uma perda das 
aplicações e dos dados;

Or. de
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Alteração 816
Gunnar Hökmark

Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.º 1 – alínea iii) (nova)

Texto da Comissão Alteração

iii) Uma autorização única europeia, 
incluindo leilões de espetro pan-europeus, 
e a estrutura de supervisão para o quadro 
no seu todo;

Or. en

Alteração 817
Werner Langen, Herbert Reul

Proposta de regulamento
Artigo 39 – parágrafo 1 – ponto 4 (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4) Garante a aplicação de condições de 
concorrência equitativas para serviços de 
telecomunicações e serviços «over the 
top», assegurando, assim, proteção 
suficiente para os utilizadores de serviços 
«over the top». Ao fazê-lo, é necessário ter 
especialmente em conta os princípios de 
transparência, não-discriminação e 
interoperabilidade, assim como a 
facilitação da mudança de fornecedor.

Or. de

Alteração 818
Gunnar Hökmark

Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.º 1 – alínea iv) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

iv) Um reforço da aplicação da solução 
em matéria de separação funcional 
mediante a supressão do caráter 
excecional da obrigação, criando 
incentivos de crescimento para os 
investimentos em rede e aprofundando o 
desenvolvimento do mercado interno em 
matéria de comunicações eletrónicas.

Or. en

Alteração 819
Gunnar Hökmark

Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.º 1 – alínea v) (nova)

Texto da Comissão Alteração

v) A promoção da competitividade 
mundial da União e da indústria digital 
europeia, bem como do investimento e da 
inovação.

Or. en

Alteração 820
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Artigo 39-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 39.º-A
Autoridade europeia de regulação e de 

supervisão do mercado único europeu de 
comunicações eletrónicas

Foi criada uma autoridade europeia 
independente para regulação e supervisão 
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do mercado único europeu das 
comunicações eletrónicas, que tem por 
objetivo regular e supervisionar o bom 
funcionamento do mercado europeu de 
comunicações eletrónicas. O custo de 
funcionamento desta autoridade 
independente é assegurado por uma 
contribuição obrigatória aplicada às 
comunicações eletrónicas.

Or. fr

Alteração 821
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Anexo I

Texto da Comissão Alteração

 [...] Suprimido

Or. en

Alteração 822
Catherine Trautmann

Proposta de regulamento
Anexo I – título 1

Texto da Comissão Alteração

PARÂMETROS MÍNIMOS PARA AS 
OFERTAS DE PRODUTOS EUROPEUS 
DE ACESSO VIRTUAL EM BANDA 
LARGA

PARÂMETROS MÍNIMOS PARA AS 
OFERTAS DE PRODUTOS EUROPEUS 
DE ACESSO DE ELEVADA 
QUALIDADE PARA O 
FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE 
COMUNICAÇÕES EMPRESARIAIS 
PAN-EUROPEUS

Or. en
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Alteração 823
Catherine Trautmann

Proposta de regulamento
Anexo I – parte 1

Texto da Comissão Alteração

1. [...] Suprimido

Or. en

Alteração 824
Catherine Trautmann

Proposta de regulamento
Anexo I – parte 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Produto de acesso grossista em rede fixa 
oferecido na camada 3 do modelo de sete 
camadas da Organização Internacional de 
Normalização para protocolos de 
comunicação («Camada de Rede»), no 
nível IP do nível de fluxo contínuo de 
dados, com pontos de retransmissão que 
oferecem um grau mais elevado de 
agregação de recursos, tal como ao nível 
nacional e/ou regional

OFERTA 1: Produto de acesso grossista 
em rede fixa de elevada qualidade 
oferecido na camada 3 do modelo de sete 
camadas da Organização Internacional de 
Normalização para protocolos de 
comunicação («Camada de Rede»), no 
nível IP do nível de fluxo contínuo de 
dados, com pontos de retransmissão que 
oferecem um grau mais elevado de
agregação de recursos, tal como ao nível 
nacional e/ou regional

Or. en

Alteração 825
Catherine Trautmann

Proposta de regulamento
Anexo I – parte 2 – ponto 2.2 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Capacidade de funcionar com níveis de 
qualidade de serviço (por exemplo, QoS 1, 

Capacidade de funcionar com níveis de 
elevada qualidade de serviço tendo em 
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2 e 3) tendo em conta: conta:

Or. en

Alteração 826
Catherine Trautmann

Proposta de regulamento
Anexo I – parte 3

Texto da Comissão Alteração

3. OFERTA 3 3. OFERTA 2

Or. en

Alteração 827
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Anexo II

Texto da Comissão Alteração

PARÂMETROS MÍNIMOS DE 
PRODUTOS EUROPEUS DE 
CONECTIVIDADE COM GQS

Suprimido

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

Or. en

Alteração 828
Marietje Schaake

Proposta de regulamento
Anexo II

Texto da Comissão Alteração

PARÂMETROS MÍNIMOS DE 
PRODUTOS EUROPEUS DE 
CONECTIVIDADE COM GQS

Suprimido

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

Or. en

Alteração 829
Petra Kammerevert

Proposta de regulamento
Anexo II
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Texto da Comissão Alteração

Parâmetros mínimos de produtos 
europeus de conectividade com GQS

Suprimido

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

Or. de

Alteração 830
Catherine Trautmann

Proposta de regulamento
Anexo II

Texto da Comissão Alteração

PARÂMETROS MÍNIMOS DE 
PRODUTOS EUROPEUS DE 
CONECTIVIDADE COM GQS

Suprimido

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

Or. en


