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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

A relatora lamenta o timing da proposta de regulamento para um continente conectado, que 
surge muito tarde no mandato do Parlamento Europeu. O setor das telecomunicações e os 
serviços fornecidos através das redes de comunicações eletrónicas são fundamentais para a 
competitividade da União Europeia a longo prazo. O calendário estabelecido para a análise de 
um diploma legislativo que pode ter um impacto tão fundamental na economia móvel e, por 
conseguinte, na nossa economia no seu conjunto, não é realista.

O Parlamento Europeu deveria ter podido pedir uma avaliação de impacto exaustiva da 
proposta de regulamento aos seus próprios serviços e dispor de tempo suficiente para 
proceder a uma ampla consulta pública. A relatora observa também a postura crítica do 
ORECE relativamente à proposta da Comissão Europeia.

Como uma última observação preliminar, a relatora faz questão de salientar que os operadores 
económicos precisam de um contexto favorável e de segurança jurídica. Por esta razão, está 
surpreendida com a nova proposta da Comissão Europeia sobre roaming internacional, apenas 
um ano após a aprovação do regulamento Roaming III.

Relativamente ao parecer da Comissão dos Assuntos Jurídicos, a relatora concentra-se em três 
áreas:

Em primeiro lugar, na autorização UE única: esta autorização cria uma camada de 
regulamentação adicional, sem estar suficientemente demonstrado que há uma necessidade de 
tal sistema. A relatora entende que a eliminação de obstáculos injustificados à prestação de 
serviços transfronteiras pode ser conseguida através de uma melhor coordenação entre as 
autoridades reguladoras nacionais e dentro do ORECE, pondo em prática, por exemplo, um 
modelo de notificação harmonizado. Por conseguinte, propõe a supressão do Capítulo 2 da 
proposta de regulamento e a introdução de alterações à Diretiva 2002/20 (autorização).

Em segundo lugar, na neutralidade da Internet: a relatora propõe o reconhecimento da 
possibilidade de os operadores oferecerem serviços especializados, e de os utilizadores finais 
beneficiarem dos mesmos, desde que esses serviços não prejudiquem a qualidade geral dos 
serviços de acesso à Internet. Também devem ser permitidas medidas razoáveis de gestão do 
tráfego, tendo em conta os diferentes sistemas jurídicos dos Estados-Membros, com a 
condição de os consumidores beneficiarem de uma Internet aberta.

Em terceiro lugar, nos direitos dos utilizadores finais: a relatora propõe a supressão dos 
artigos 25.º a 30.º, dado que a harmonização total não seria a favor dos consumidores. A 
abordagem proposta consiste em alterar a Diretiva 2002/22 (Serviço Universal) e atualizar 
alguns dos direitos consagrados na mesma.

ALTERAÇÕES

A Comissão dos Assuntos Jurídicos insta a Comissão da Indústria, da Investigação e da 
Energia, competente quanto à matéria de fundo, a ter em conta as seguintes alterações:
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Alteração 1

Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) Independentemente da forma como o 
prestador escolhe operar redes de 
comunicações eletrónicas ou prestar 
serviços de comunicações eletrónicas 
transfronteiras, o regime regulamentar 
aplicável a um fornecedor europeu de 
comunicações eletrónicas deve ser neutro 
face às escolhas comerciais subjacentes à 
organização das funções e atividades nos 
Estados-Membros. Portanto, 
independentemente da estrutura 
empresarial da empresa, o 
Estado-Membro de origem de um 
fornecedor europeu de comunicações 
eletrónicas deve ser considerado o 
Estado-Membro em que as decisões 
estratégicas relativas à oferta de serviços 
ou redes de comunicações eletrónicas são 
tomadas. 

Suprimido

Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) A autorização UE única deve basear-
se na autorização geral emitida no 
Estado-Membro de origem. Não deve 
estar sujeita a condições que já são 
aplicáveis em virtude de outra legislação 
nacional em vigor que não é específica do 
setor das comunicações eletrónicas. Além 
disso, as disposições do presente 
regulamento e do Regulamento (UE) 
n.º 531/2012 são, igualmente, aplicáveis 
aos fornecedores europeus de 
comunicações eletrónicas.

Suprimido
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Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) A maioria das condições setoriais 
específicas, por exemplo, relativas ao 
acesso ou à segurança e integridade de 
redes ou ao acesso a serviços de 
emergência, está fortemente relacionada 
com o local em que a referida rede se 
encontra ou em que o serviço é prestado. 
Consequentemente, um fornecedor 
europeu de comunicações eletrónicas 
pode estar sujeito a condições aplicáveis 
nos Estados-Membros em que opera, 
desde que o presente regulamento não 
preveja o contrário.

Suprimido

Alteração 4

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) Nos casos em que os 
Estados-Membros exijam uma 
contribuição do setor para financiar as 
obrigações de serviço universal e para os 
encargos administrativos das autoridades 
reguladoras nacionais, os critérios e 
procedimentos para repartição das 
contribuições devem ser proporcionados e 
não discriminatórios no que se refere aos 
fornecedores europeus de comunicações 
eletrónicas, a fim de não prejudicar a 
entrada no mercado transfronteiras, 
nomeadamente de novos e pequenos 
operadores; por conseguinte, o 
estabelecimento das contribuições das 
empresas individuais deve ter em 
consideração a quota de mercado do 
contribuinte em termos de volume de 
negócios realizado no Estado-Membro 

Suprimido
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pertinente e essas contribuições devem 
estar sujeitas à aplicação de um limite 
mínimo.

Alteração 5

Proposta de regulamento
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) É necessário assegurar que, em 
circunstâncias semelhantes, não existe 
discriminação no tratamento de nenhum 
fornecedor europeu de comunicações 
eletrónicas por parte de diferentes 
Estados-Membros e que são aplicadas 
práticas reguladoras coerentes no 
mercado único, nomeadamente no que se 
refere às medidas inseridas no âmbito dos 
artigos 15.º ou 16.º da Diretiva 
2002/21/CE, ou do artigo 5.º ou 8.º da 
Diretiva 2002/19/CE. Os fornecedores 
europeus de comunicações eletrónicas 
devem, portanto, ter direito a igualdade de 
tratamento pelos diferentes 
Estados-Membros em situações 
objetivamente equivalentes, a fim de 
permitir operações multiterritoriais mais 
integradas. Além disso, devem existir 
procedimentos específicos a nível da 
União para a revisão de projetos de 
decisão relativos a medidas corretivas na 
aceção do artigo 7.º A da Diretiva 
2002/21/CE em tais casos, a fim de evitar 
divergências injustificadas nas obrigações 
aplicáveis aos fornecedores europeus de 
comunicações eletrónicas nos diferentes 
Estados-Membros. 

Suprimido
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Alteração 6

Proposta de regulamento
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) A atribuição de competências 
regulamentares e de supervisão deve ser 
estabelecida entre o Estado-Membro de 
origem e qualquer Estado-Membro de 
acolhimento do fornecedor europeu de 
comunicações eletrónicas, a fim de 
reduzir os obstáculos à entrada, 
garantindo, simultaneamente, que as 
condições aplicáveis à oferta de serviços e 
redes de comunicações eletrónicas pelos 
referidos fornecedores são aplicadas de 
forma adequada. Portanto, embora cada 
autoridade reguladora nacional deva 
supervisionar a conformidade com as 
condições aplicáveis no seu território que 
respeitam a legislação da União, 
nomeadamente através de sanções e 
medidas provisórias, apenas a autoridade 
reguladora nacional do Estado-Membro 
de origem pode suspender ou revogar os 
direitos de um fornecedor europeu de 
comunicações eletrónicas de oferecer 
serviços e redes de comunicações 
eletrónicas em toda a União ou em parte 
da mesma. 

Suprimido

Alteração 7

Proposta de regulamento
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) O espetro radioelétrico constitui um 
bem público e um recurso essencial para 
o mercado interno das comunicações 
móveis, em banda larga sem fios e por 
satélite na União. O desenvolvimento de 
comunicações em banda larga sem fios 
contribui para a aplicação da Agenda 

Suprimido
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Digital para a Europa e, nomeadamente, 
para o objetivo de assegurar o acesso a 
banda larga a um débito não inferior a 
30 Mbps até 2020 para todos os cidadãos 
da União e de proporcionar à União a 
maior capacidade e o maior débito de 
banda larga possíveis. Contudo, a União 
ficou para trás em relação a outras 
grandes regiões — América do Norte, 
África e partes da Ásia — em termos da 
implantação e penetração das tecnologias 
de banda larga sem fios de última geração 
que são necessárias para atingir os 
objetivos das políticas. O processo 
fragmentado de autorização e 
disponibilização da faixa de 800 MHz 
para comunicações em banda larga sem 
fios, tendo mais de metade dos 
Estados-Membros solicitado uma 
derrogação ou sido, de outra forma, 
incapazes de terminar o processo dentro 
do prazo definido na Decisão 243/2012 do 
Parlamento Europeu e do Conselho23

relativa ao Programa da Política do 
Espetro Radioelétrico (PPER), atesta a 
urgência de ação, mesmo durante a 
vigência do atual PPER. As medidas da 
União para harmonizar as condições de 
disponibilidade e utilização eficiente do 
espetro radioelétrico para comunicações 
em banda larga sem fios nos termos da 
Decisão 676/2002/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho24 não foram 
suficientes para resolver este problema.

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

Alteração 8

Proposta de regulamento
Considerando 36

Texto da Comissão Alteração

(36) Num contexto de migração 
progressiva para «redes inteiramente 
baseadas no IP», a falta de disponibilidade 
de produtos de conectividade com base no 
protocolo IP para diferentes categorias de 
serviços com garantia de qualidade do 
serviço que permitam trajetos de 
comunicação nos domínios de rede e além 
dos limites da rede, tanto dentro dos 
Estados-Membros como entre eles, 
dificulta o desenvolvimento de aplicações 
que assentam no acesso a outras redes, 
limitando, dessa forma, a inovação 
tecnológica. Além disso, a presente 
situação impede a difusão em maior 
escala de eficiências relacionadas com a 
gestão e o fornecimento de redes baseadas 
no IP e de produtos de conectividade com 
garantia do nível de qualidade do serviço, 
nomeadamente segurança melhorada, 
fiabilidade e flexibilidade, eficácia em 
termos de custos e prestação mais rápida, 
o que beneficia os operadores das redes, 
os prestadores do serviço e os utilizadores 
finais. Portanto, é necessária uma 
abordagem harmonizada da conceção e 
disponibilidade destes produtos, em 
termos razoáveis, incluindo, sempre que 
solicitado, a possibilidade de fornecimento 
cruzado pelas empresas de comunicações 
eletrónicas em questão.

(36) Num contexto de migração 
progressiva para «redes inteiramente 
baseadas no IP», a falta de disponibilidade 
de produtos de conectividade com base no 
protocolo IP para diferentes categorias de 
serviços com uma qualidade de serviço 
definida nas redes de comunicações 
fechadas que utilizam o protocolo Internet 
com um rigoroso controlo de admissão 
pode dificultar o desenvolvimento de 
serviços que assentam nessa qualidade 
definida para funcionar de forma 
adequada. É, pois, necessária uma 
abordagem harmonizada da conceção e 
disponibilidade destes produtos, incluindo 
salvaguardas que garantam que a 
qualidade melhorada não é 
funcionalmente idêntica, não prejudica o 
desempenho, a acessibilidade económica 
ou a qualidade dos serviços de acesso à 
Internet nem debilita a concorrência, a 
inovação ou a neutralidade da rede.

Alteração 9

Proposta de regulamento
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Considerando 45

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 10

Proposta de regulamento
Considerando 47-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

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

Alteração 11

Proposta de regulamento
Considerando 50

Texto da Comissão Alteração

(50) Além disso, existe a procura, por parte 
dos fornecedores de serviços, conteúdos e 

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

aplicações, da prestação de serviços de 
transmissão com base em parâmetros de 
qualidade. Para a prestação de serviços 
especializados em redes fechadas, é 
necessário que os fornecedores de 
serviços, conteúdos e aplicações tenham a 
possibilidade de negociar essa qualidade 
especial do serviço para um grupo restrito 
de utilizadores com os fornecedores de 
comunicações eletrónicas públicas. Prevê-
se que isto desempenhe um papel 
importante no desenvolvimento de novos 
serviços, tais como as comunicações 
máquina-máquina (M2M). Os serviços 
especiais não devem prejudicar a 
qualidade do serviço de acesso à Internet 
aberta nem ser comercializados como 
substitutos da Internet. São admissíveis 
apenas quando existe uma necessidade
técnica evidente e real, acima de 
interesses económicos próprios, de poder 
fornecer aplicações cruciais em tempo 
real de uma qualidade específica. Sempre 
que os operadores de redes de acesso 
ofereçam ou comercializem serviços 
especializados, estão igualmente 
obrigados a oferecer um serviço de acesso 
aberto à Internet na aceção do 
considerando 45. Todos os serviços de 
acesso aberto à Internet ficam sujeitos ao 
princípio do melhor esforço.

Alteração 12

Proposta de regulamento
Considerando 51

Texto da Comissão Alteração

(51) As autoridades reguladoras nacionais 
desempenham um papel fundamental ao 
assegurar que os utilizadores finais 
conseguem exercer esta liberdade de 
beneficiar do acesso aberto à Internet de 
forma eficaz. Para este efeito, as 
autoridades reguladoras nacionais devem 

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

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

Alteração 13

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

Texto da Comissão Alteração

(b-A) Os fornecedores de serviços e redes 
de comunicações eletrónicas possam 
investir e inovar em infraestruturas novas 
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e melhoradas de elevada capacidade, 
contribuindo para a competitividade 
global da União.

Alteração 14

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

Texto da Comissão Alteração

b) Promover uma concorrência 
sustentável no mercado único e a 
competitividade a nível mundial da União, 
bem como reduzir em conformidade a 
regulamentação do mercado específica 
para o setor , à medida que os objetivos 
sejam atingidos; 

Suprimido

Alteração 15

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Alteração 16

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

Texto da Comissão Alteração

a) Uma autorização UE única para 
prestadores europeus de serviços de 
comunicações eletrónicas; 

Suprimido
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Alteração 17

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

Texto da Comissão Alteração

b) Uma maior convergência das condições 
regulamentares no que se refere à 
necessidade e proporcionalidade das 
medidas corretivas impostas pelas 
autoridades reguladoras nacionais aos 
prestadores europeus de serviços de 
comunicações eletrónicas;

Suprimido

Alteração 18

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

Texto da Comissão Alteração

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

e) Direitos adicionais aos incluídos na 
Diretiva 2002/22/CE para os utilizadores 
finais e a promoção de concorrência eficaz 
nos mercados retalhistas, criando, portanto, 
um espaço europeu dos consumidores de 
comunicações eletrónicas;

Alteração 19

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 2 – ponto 4

Texto da Comissão Alteração

(4) «Autorização UE única», o quadro 
jurídico aplicável a um fornecedor 
europeu de comunicações eletrónicas em 
toda a União com base na autorização 
geral concedida no Estado-Membro de 
origem e conforme com o presente 
regulamento; 

Suprimido



PE524.714v02-00 16/69 AD\1016128PT.doc

PT

Alteração 20

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 2 – ponto 5

Texto da Comissão Alteração

(5) «Estado-Membro de origem», o 
Estado-Membro em que o fornecedor 
europeu de comunicações eletrónicas tem 
o seu estabelecimento principal; 

Suprimido

Alteração 21

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 2 – ponto 6

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Alteração 22

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 2 – ponto 7

Texto da Comissão Alteração

(7) «Estado-Membro de acolhimento», 
qualquer Estado-Membro diferente do 
Estado-Membro de origem em que um 
fornecedor europeu de comunicações 
eletrónicas oferece serviços ou redes de 
comunicações eletrónicas; 

Suprimido

Alteração 23

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 2 – ponto 12
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Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Alteração 24

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 2 – ponto 14

Texto da Comissão Alteração

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

(14) «Serviço de acesso à Internet», um 
serviço de comunicações eletrónicas 
acessíveis ao público que oferece 
conectividade com a Internet e, portanto, 
conectividade entre praticamente todos os 
pontos terminais ligados à Internet, 
independentemente da tecnologia de rede 
utilizada; os Estados-Membros devem 
impor requisitos mínimos razoáveis no 
que respeita à qualidade dos serviços de 
acesso à Internet, que devem ser 
permanentemente adaptados ao progresso 
tecnológico; um serviço de acesso à 
Internet deve possibilitar aos utilizadores 
finais toda e qualquer aplicação baseada 
na Internet, de acordo com o princípio do 
melhor esforço; como única exceção ao 
acima disposto, pode ser admitida uma 
gestão do tráfego proporcionada e 
justificada, desde que estejam claramente 
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definidas as suas condições de aplicação;

Alteração 25

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 2 – ponto 15

Texto da Comissão Alteração

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

(15) «Serviço especializado», um serviço 
de comunicações eletrónicas ou qualquer 
outro serviço que é fornecido utilizando o 
Protocolo Internet e operado numa rede 
de comunicações eletrónicas fechada, 
dependente de um controlo de admissão,
que oferece a capacidade de aceder a 
conteúdos, aplicações ou serviços 
específicos, ou a uma combinação dos 
mesmos, com base numa utilização 
extensa de gestão de tráfego, a fim de 
assegurar características de serviço 
adequadas, e que não é comercializado ou 
amplamente utilizado como substituto de 
serviços de acesso à Internet;

Justificação

A definição baseia-se nas orientações do ORECE em matéria de qualidade de serviço no 
âmbito da neutralidade das redes.

Alteração 26

Proposta de regulamento
Artigo 3

Texto da Comissão Alteração

Artigo 3.º – Liberdade de oferta de 
comunicações eletrónicas na União

Suprimido

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

2. Os fornecedores europeus de 
comunicações eletrónicas estão sujeitos às 
normas e condições aplicadas em cada 
Estado-Membro em questão, de acordo 
com o direito da União, salvo disposição 
em contrário no presente regulamento e 
sem prejuízo do Regulamento (UE) 
n.º 531/2012. 

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

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

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

6. Em caso de litígio entre empresas que 
envolvam um fornecedor europeu de 
comunicações eletrónicas, no que respeita 
às obrigações aplicáveis em conformidade 
com as Diretivas 2002/19/CE, 
2002/20/CE, 2002/21/CE e 2002/22/CE, o 
presente regulamento ou o Regulamento 
(UE) n.º 531/2012, num Estado-Membro 
de acolhimento, o fornecedor europeu de 
comunicações eletrónicas pode consultar 
a autoridade reguladora nacional do 
Estado-Membro de origem, que pode 
emitir um parecer a fim de assegurar o 
desenvolvimento de práticas 
regulamentares coerentes. A autoridade 
reguladora nacional do Estado-Membro 
de acolhimento deve ter na máxima 
consideração o parecer emitido pela 
autoridade reguladora nacional do 
Estado-Membro de origem na decisão do 
litígio. 

7. Os fornecedores europeus de 
comunicações eletrónicas que, à data de 
entrada em vigor do presente 
regulamento, tenham o direito de oferecer 
serviços ou redes de comunicações 
eletrónicas em mais do que um 
Estado-Membro devem apresentar a 
notificação prevista no artigo 4.º até 1 de 
julho de 2016.

Alteração 27

Proposta de regulamento
Artigo 4

Texto da Comissão Alteração

Artigo 4.º - Procedimento de notificação 
para os fornecedores europeus de 
comunicações eletrónicas

Suprimido

1. Os fornecedores europeus de 
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comunicações eletrónicas devem 
apresentar uma única notificação, de 
acordo com o presente regulamento, à 
autoridade reguladora nacional do 
Estado-Membro de origem, antes de 
iniciar atividades em pelo menos um 
Estado-Membro.

2. A notificação deve incluir uma 
declaração de oferta ou da intenção de 
iniciar a oferta de serviços e redes de 
comunicações eletrónicas e deve ser 
acompanhada apenas pela seguinte 
informação: 

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

b) O(s) Estado(s)-Membro(s) em que os 
serviços e as redes são oferecidos ou em 
que se tenciona oferecê-los diretamente 
ou através de filiais e, no último caso, o 
nome, o estatuto e forma jurídicos, o 
endereço geográfico, o número de registo, 
o local onde está inscrito numa 
conservatória de registo comercial ou 
num outro registo público similar no 
Estado-Membro de acolhimento e o ponto 
de contacto de qualquer filial em causa, 
bem como as respetivas áreas 
operacionais. Nos casos em que uma filial 
seja controlada conjuntamente por dois 
ou mais fornecedores de comunicações 
eletrónicas com estabelecimento principal 
em Estados-Membros diferentes, a filial 
deve indicar o Estado-Membro de origem 
pertinente de entre os Estados-Membros 
das empresas-mãe, para efeitos do 
presente regulamento e deve, em 
conformidade, ser notificada pela 
empresa-mãe do referido Estado-Membro 
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de origem. 

A notificação deve ser apresentada na 
língua ou nas línguas aplicáveis no 
Estado-Membro de origem e em cada 
Estado-Membro de acolhimento.

3. Qualquer alteração à informação 
apresentada em conformidade com o 
disposto no n.º 2 deve ser disponibilizada 
à autoridade reguladora nacional do 
Estado-Membro de origem no prazo de 
um mês após a alteração. Caso a 
alteração a notificar seja referente à 
intenção de oferecer serviços ou redes de 
comunicações eletrónicas num 
Estado-Membro de acolhimento que não 
esteja abrangido por uma notificação
anterior, o fornecedor europeu de 
comunicações eletrónicas pode iniciar a 
atividade no referido Estado-Membro de 
acolhimentos após a notificação. 

4. A não conformidade com o requisito de 
notificação definido no presente artigo 
constitui uma violação das condições 
comuns aplicáveis ao fornecedor europeu 
de comunicações eletrónicas no 
Estado-Membro de origem. 

5. A autoridade reguladora nacional do 
Estado-Membro de origem deve 
encaminhar a informação recebida nos 
termos do disposto no n.º 2, bem como 
qualquer alteração a essa informação, em 
conformidade como o disposto no n.º 3, às 
autoridades reguladoras nacionais dos 
Estados-Membros de acolhimento em 
causa e ao Gabinete do ORECE no prazo 
de uma semana após a receção de tal 
informação ou de alterações.

O Gabinete do ORECE deve manter um 
registo das notificações acessível ao 
público criado em conformidade com o 
presente regulamento.

6. Mediante pedido de um fornecedor 
europeu de comunicações eletrónicas, a 
autoridade reguladora nacional do 
Estado-Membro de origem deve emitir 
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uma declaração, de acordo com o artigo 
9.º da Diretiva 2002/20/CE, que 
especifique que a empresa em questão 
está sujeita à autorização UE única.

7. Caso uma ou mais autoridades 
reguladoras nacionais de diferentes 
Estados-Membros considerem que a 
identificação do Estado-Membro de 
origem constante de uma notificação 
elaborada em conformidade com o 
disposto no n.º 2 ou quaisquer alterações 
à informação apresentada disponibilizada 
nos termos do disposto no n.º 3 não 
correspondem ou deixaram de 
corresponder ao estabelecimento principal 
da empresa, de acordo com o presente 
regulamento, deve comunicar a questão à 
Comissão, fundamentando a sua 
avaliação. Deve ser apresentada uma 
cópia da comunicação ao Gabinete do 
ORECE para informação. A Comissão, 
após ter dado, ao fornecedor europeu de 
comunicações eletrónicas em causa e à 
autoridade reguladora nacional do 
Estado-Membro de origem contestado, a 
oportunidade de se expressarem, deve 
emitir uma decisão na qual determina o 
Estado-Membro de origem da empresa em 
questão nos termos do presente 
regulamento, no prazo de três meses após 
a comunicação da questão. 

Alteração 28

Proposta de regulamento
Artigo 5

Texto da Comissão Alteração

Artigo 5.º – Conformidade com a 
autorização UE única 

Suprimido

1. A autoridade reguladora nacional de 
cada Estado-Membro em questão deve 
monitorizar e assegurar, de acordo com a 
sua legislação nacional que aplica os 
procedimentos previstos no artigo 10.º da 
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Diretiva 2002/20/CE, que os fornecedores 
europeus de comunicações eletrónicas 
cumprem as normas e condições 
aplicáveis no seu território nos termos do 
artigo 3.º. 

2. A autoridade reguladora nacional de 
um Estado-Membro de acolhimento deve 
transmitir à autoridade reguladora 
nacional do Estado-Membro de origem 
quaisquer informações relevantes 
relacionadas com as medidas individuais 
adotadas em relação a um fornecedor 
europeu de comunicações eletrónicas, a 
fim de assegurar a conformidade com as 
normas e as condições aplicáveis no seu 
território, nos termos do artigo 3.º. 

Alteração 29

Proposta de regulamento
Artigo 6

Texto da Comissão Alteração

Artigo 6.º – Suspensão e revogação dos 
direitos de oferta de comunicações 
eletrónicas de fornecedores europeus de 
comunicações eletrónicas 

Suprimido

1. Sem prejuízo das medidas relativas à 
suspensão ou revogação de direitos de 
utilização do espetro ou de números 
concedidos por qualquer Estado-Membro 
em questão, bem como de medidas 
provisórias adotadas em conformidade 
com o disposto no n.º 3, apenas a 
autoridade reguladora nacional do 
Estado-Membro de origem pode 
suspender ou revogar os direitos de um 
fornecedor europeu de comunicações 
eletrónicas de oferecer serviços ou redes 
de comunicações eletrónicas em toda a 
União ou em parte da mesma, nos termos 
da legislação nacional que transpõe o 
artigo 10.º, n.º 5 da Diretiva 2002/20/CE. 

2. Nos casos de violações graves ou 
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repetidas das normas e condições 
aplicáveis num Estado-Membro de 
acolhimento em conformidade com o 
artigo 3.º, em que falharam as medidas 
destinadas a assegurar a conformidade, 
tomadas pela autoridade reguladora 
nacional do Estado-Membro de 
acolhimento, de acordo com o artigo 5.º, 
essa autoridade reguladora deve informar 
a autoridade reguladora nacional do 
Estado-Membro de origem e solicitar que 
esta adote as medidas previstas no n.º 1. 

3. Até à adoção de uma decisão final da 
autoridade reguladora nacional do 
Estado-Membro de origem, relativa a um 
pedido apresentado em conformidade com 
o disposto no n.º 2, a autoridade 
reguladora nacional do Estado-Membro 
de acolhimento pode tomar medidas 
provisórias urgentes nos termos da 
legislação nacional que transpõe o artigo 
10.º, n.º 6, da Diretiva 2002/20/CE, 
sempre que tenha provas de uma violação 
das normas e condições aplicáveis no seu 
território, de acordo com o artigo 3.º. Em 
derrogação do prazo de três meses 
previsto no artigo 10.º, n.º 6, da Diretiva 
2002/20/CE, tais medidas provisórias 
podem ser válidas até a autoridade 
reguladora nacional do Estado-Membro 
de origem adotar uma decisão final. 

A Comissão, o ORECE e as autoridades 
reguladoras nacionais do Estado-Membro 
de origem e de outros Estados-Membros 
de acolhimento devem ser informados da 
medida provisória adotada em tempo útil.

4. Sempre que a autoridade reguladora 
nacional do Estado-Membro de origem 
considere tomar uma decisão de 
suspensão ou revogação dos direitos de 
um fornecedor europeu de comunicações 
eletrónicas em conformidade com o 
disposto no n.º 1, quer por iniciativa 
própria ou mediante pedido da autoridade 
reguladora nacional de um 
Estado-Membro de acolhimento, deve 
notificar a sua intenção às autoridades 
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reguladoras nacionais de todos os 
Estados-Membros de acolhimento 
afetados por tal decisão. A autoridade 
reguladora nacional de um 
Estado-Membro de acolhimento pode 
emitir um parecer no prazo de um mês.

5. Tendo em máxima consideração 
qualquer parecer da autoridade 
reguladora nacional dos 
Estados-Membros de acolhimento em 
questão, a autoridade reguladora 
nacional do Estado-Membro de origem 
deve adotar uma decisão final e deve 
comunicá-la à Comissão, ao ORECE e às 
autoridades reguladoras nacionais dos 
Estados-Membros de acolhimento 
afetados por tal decisão no prazo de uma 
semana após a sua adoção.

6. Sempre que a autoridade reguladora 
nacional do Estado-Membro de origem 
tenha decidido suspender ou revogar os 
direitos de um fornecedor europeu de 
comunicações eletrónicas em 
conformidade com o disposto no n.º 1, a 
autoridade reguladora nacional de 
qualquer dos Estados-Membros de 
acolhimento em questão deve tomar as 
medidas adequadas para impedir que o 
fornecedor europeu de comunicações 
eletrónicas continue a oferecer serviços 
ou redes abrangidos por essa decisão no 
seu território. 

Alteração 30

Proposta de regulamento
Artigo 7

Texto da Comissão Alteração

Artigo 7.º – Coordenação das medidas 
coercivas 

Suprimido

1. Na aplicação do artigo 6.º, a autoridade 
reguladora nacional do Estado-Membro 
de origem deve tomar medidas de 
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fiscalização ou coerção relacionadas com 
um serviço ou rede de comunicações 
eletrónicas oferecido noutro 
Estado-Membro ou que tenha causado 
danos noutro Estado-Membro com a 
mesma diligência que teria se o serviço ou 
rede de comunicações eletrónicas em 
causa fosse oferecido no Estado-Membro 
de origem.

2. Os Estados-Membros devem assegurar 
que, nos seus territórios, é possível 
notificar os documentos legais relativos a 
medidas tomadas em conformidade com 
os artigos 5.º e 6.º.

Alteração 31

Proposta de regulamento
Artigo 19

Texto da Comissão Alteração

Artigo 19.º – Produto de conectividade 
com garantia de qualidade do serviço 
(GQS)

Suprimido

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

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

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

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

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

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

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

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

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

e) Garantir o respeito das normas 
relativas à proteção da vida privada, de 
dados pessoais, segurança e integridade 
das redes e transparência em 
conformidade com o direito da União.
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5. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados em conformidade com o 
artigo 32.º, a fim de adaptar o anexo II à 
luz da evolução tecnológica e do mercado, 
de modo a continuar a cumprir os 
requisitos concretos enumerados no n.º 4. 

Alteração 32

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. 

Justificação

Trata-se de mercados competitivos e desregulamentados.

Alteração 33

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 

Tendo em devida conta o princípio da 
neutralidade da Internet, os utilizadores 
finais devem ter a liberdade de celebrar 
acordos relativos ao volume de dados e ao 
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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.

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.

Alteração 34

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

Texto da Comissão Alteração

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

Os fornecedores de comunicações 
eletrónicas públicas ou os fornecedores de 
conteúdos, aplicações e serviços podem 
oferecer serviços especializados a um 
número limitado de utilizadores a quem 
foi concedido acesso restrito, através de 
uma rede de comunicação eletrónica 
fechada. Os serviços especializados não 
podem ser comercializados ou utilizados 
como substitutos da Internet nem oferecer 
conteúdos, aplicações ou serviços 
funcionalmente idênticos aos da Internet 
aberta.

Alteração 35

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 

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 
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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.

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 geral 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.

Alteração 36

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;

Alteração 37

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) Evitar ou minimizar os efeitos do 
congestionamento temporário ou 
excecional da rede, desde que os tipos de 
tráfego equivalentes sejam tratados 
equitativamente.
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Alteração 38

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 ser 
estabelecida de forma transparente, ser 
limitada ao período de tempo necessário e
implicar o processamento dos dados 
necessários e proporcionados para atingir 
os objetivos definidos no presente número. 

Alteração 39

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. As autoridades reguladoras nacionais 
devem monitorizar atentamente e assegurar 
a capacidade real dos utilizadores finais de 
beneficiarem das liberdades previstas no 
artigo 23.º, n.os 1 e 2, e de uma Internet 
aberta, a conformidade com as medidas de 
gestão razoável do tráfego, como referido 
no 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.
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Alteração 40

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 os utilizadores finais 
sujeitos a discriminação, restrição, 
interferência, bloqueio ou 
condicionamento de conteúdos, serviços e 
aplicações em linha.

Alteração 41

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Alteração 42

Proposta de regulamento
Artigo 25

Texto da Comissão Alteração

Artigo 25.º - Transparência e publicação 
de informações

Suprimido

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. Mediante pedido das autoridades 
públicas pertinentes, os fornecedores de 
comunicações eletrónicas públicas devem 
distribuir informações de interesse 
público, a título gratuito, aos utilizadores 
finais, sempre que adequado, através dos 
meios que normalmente utilizam nas suas 
comunicações com os utilizadores finais. 
Nestes casos, as informações devem ser 
prestadas pelas autoridades públicas 
pertinentes aos fornecedores de 
comunicações eletrónicas públicas num 
formato normalizado e podem, 
nomeadamente, abranger os seguintes 
tópicos:

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

b) Os meios de proteção contra riscos 
para a segurança pessoal e contra o 
acesso ilícito a dados pessoais na 
utilização de serviços de comunicações 
eletrónicas.
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Alteração 43

Proposta de regulamento
Artigo 26

Texto da Comissão Alteração

Artigo 26.º - Requisitos de informação em 
contratos 

Suprimido

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

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

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

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

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

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

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;

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

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

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

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

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

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

f) Medidas de indemnização e reembolso, 
incluindo uma referência explícita aos 
direitos legais do utilizador final 
aplicáveis se os níveis de qualidade do 
serviço contratados não forem atingidos; 
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g) Sempre que exista uma obrigação em 
conformidade com o disposto no artigo 
25.º da Diretiva 2002/22/CE, as opções 
dos utilizadores finais relativamente à 
inclusão ou não inclusão dos seus dados 
pessoais numa lista, bem como os dados 
em questão;

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

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

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

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

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

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

c) Outros parâmetros de qualidade do 
serviço;

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

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

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

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

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

Alteração 44

Proposta de regulamento
Artigo 27

Texto da Comissão Alteração

Artigo 27.º – Controlo do consumo Suprimido

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

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

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

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

Alteração 45

Proposta de regulamento
Artigo 28

Texto da Comissão Alteração

Artigo 28.º - Rescisão de contrato Suprimido

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

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

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

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

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

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

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

Alteração 46

Proposta de regulamento
Artigo 29

Texto da Comissão Alteração

Artigo 29.º - Ofertas agregadas Suprimido

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

Alteração 47

Proposta de regulamento
Artigo 30

Texto da Comissão Alteração

Artigo 30.º - Mudança de operador e 
portabilidade dos números 

Suprimido

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Alteração 48

Proposta de regulamento
Artigo 34 – ponto 1-A (novo)
Diretiva 2002/20/CE
Artigo 12 – n.º 1 – alínea a-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

(1-A) No artigo 12.º, n.º 1, é inserida a 
seguinte alínea: 

(a-A) Os encargos administrativos não 
devem ser aplicados no caso de um 
fornecedor de comunicações eletrónicas 
que oferece serviços noutro 
Estado-Membro e que apresenta um 
volume de negócios anual dos serviços de 
comunicações eletrónicas inferior a 0,5 % 
do volume de negócios total das 
comunicações eletrónicas nacionais.

Alteração 49

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 1 – ponto 1-A (novo)
Diretiva 2002/22/CE
Artigo 13 – n.º 1 – alínea b-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) Ao artigo 13.º, n.º 1, é aditada a 
seguinte alínea:

(b-B) Devem ser impostas contribuições 
para a repartição dos custos líquidos das 
obrigações de serviço universal aos 
fornecedores de comunicações eletrónicas 
que oferecem serviços a outro 
Estado-Membro e que apresentam um 
volume de negócios anual dos serviços de 
comunicações eletrónicas inferior a 2 % 
do volume de negócios total das 
comunicações eletrónicas nacionais.

Justificação

A autorização UE única é onerosa, não foi exaustivamente avaliada e é criticada tanto pelos 
reguladores nacionais como pelos fornecedores de comunicações eletrónicas. Os mesmos 
objetivos podem ser alcançados através de um programa de cooperação otimizado entre as 
ARN e alterações às diretivas 2002/20 e 2002/22.
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Alteração 50

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

Texto em vigor Alteração

(1-B) No artigo 20.º, n.º 1, a alínea b) 
passa a ter a seguinte redação:

b) Os serviços prestados, incluindo, 
nomeadamente:

b) Os serviços prestados, incluindo, 
nomeadamente:

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

- para cada plano tarifário, os serviços 
oferecidos e os parâmetros relevantes de 
qualidade do serviço;

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

- para os serviços de acesso à Internet, 
sempre que oferecidos, especificando o 
seguinte:  

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

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

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

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

- os tipos de serviços de manutenção 
oferecidos e os serviços de apoio 
prestados, bem como a forma de entrar 

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

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

Alteração 51

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

Texto em vigor Alteração

(1-C) No artigo 21.º, o n.º 1 passa a ter a 
seguinte redação: 

1. Os Estados-Membros asseguram que as 
autoridades reguladoras nacionais possam 
obrigar as empresas que oferecem ligação 
a redes de comunicações eletrónicas 
públicas e/ou serviços de comunicações 
eletrónicas acessíveis ao público a publicar 
informações transparentes, comparáveis, 
adequadas e atualizadas sobre os preços e 
as tarifas aplicáveis, os eventuais encargos 
decorrentes da cessação de um contrato e 
sobre os termos e condições normais, no 
que respeita ao acesso e à utilização dos 
serviços que prestam aos utilizadores finais 
e aos consumidores nos termos do anexo 
II. Essas informações são publicadas de 
forma clara, exaustiva e facilmente 
acessível. As autoridades reguladoras 
nacionais podem especificar requisitos 
suplementares relativos à forma de 

"1. Os Estados-Membros asseguram que as 
autoridades reguladoras nacionais 
obriguem as empresas que oferecem 
ligação a redes de comunicações 
eletrónicas públicas e/ou serviços de 
comunicações eletrónicas acessíveis ao 
público a publicar informações 
transparentes, comparáveis, adequadas e 
atualizadas sobre os preços e as tarifas 
aplicáveis, os eventuais encargos 
decorrentes da cessação de um contrato e 
sobre os termos e condições normais, no 
que respeita ao acesso e à utilização dos 
serviços que prestam aos utilizadores finais 
e aos consumidores nos termos do anexo 
II. Essas informações são publicadas de 
forma clara, exaustiva e facilmente 
acessível. As autoridades reguladoras 
nacionais podem especificar requisitos 
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publicação dessas informações. suplementares relativos à forma de 
publicação dessas informações.»

Alteração 52

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

Texto em vigor Alteração

(1-D) No artigo 21.º, o n.º 2 passa a ter a 
seguinte redação: 

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

2. As autoridades reguladoras nacionais 
asseguram a prestação de informações 
comparáveis que permitam aos utilizadores 
finais e aos consumidores fazer uma 
avaliação independente do custo de 
padrões alternativos de utilização, por 
exemplo, através de guias interativos ou de 
técnicas similares.

Alteração 53

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 1 – ponto 1-E (novo)
Diretiva 2002/22/CE
Artigo 21 - n.º 3 – parte introdutória
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Texto em vigor Alteração

(1-E) No artigo 21.º, n.º 3, a parte 
introdutória passa a ter a seguinte 
redação:

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

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

Alteração 54

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

Texto da Comissão Alteração

(1-F) É inserido o seguinte artigo:

Artigo 21.º-A

Controlo do consumo 

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

2. Os fornecedores de comunicações 
eletrónicas públicas devem assegurar que 
é enviada uma notificação adequada ao 
utilizador final quando o consumo dos 
serviços atingiu 80 % do limite financeiro 
definido em conformidade com o n.º 1. 
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Após atingirem o limite financeiro, os 
utilizadores finais devem continuar a 
poder receber chamadas e mensagens 
SMS, bem como a aceder a números 
verdes e a serviços de emergência através 
da marcação do número europeu de 
emergência 112, gratuitamente, até ao 
final do período de faturação acordado.  

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

Alteração 55

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

Texto da Comissão Alteração

(1-G) É inserido o seguinte artigo:

Artigo 21.º-B

Rescisão de contrato

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

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

3. 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. 

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

Alteração 56

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

Texto da Comissão Alteração

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

(2) Os artigos 22.º e 30.º são suprimidos.
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Alteração 57

Proposta de regulamento
Artigo 37

Texto da Comissão Alteração

Artigo 37.º – Alterações ao Regulamento 
(UE) n.º 531/2012 

Suprimido

O Regulamento (UE) n.º 531/2012 é 
alterado do seguinte modo:

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

«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.»

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

«(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.»

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

(4) É aditado o seguinte artigo 4.ºA:

Artigo 4.ºA

1. O presente artigo é aplicável aos 
prestadores de serviços de itinerância que: 
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a) apliquem, por predefinição e em todos 
os seus pacotes de retalho que incluam 
serviços regulamentados de itinerância, a 
tarifa de serviço doméstico aplicável tanto 
a serviços domésticos como a serviços 
regulamentados de itinerância na União, 
como se os serviços regulamentados de 
itinerância fossem consumidos na rede 
doméstica; assim como

b) assegurem, através das suas próprias 
redes ou por via de acordos de itinerância 
bilaterais ou multilaterais com outros 
prestadores de serviços de itinerância, o 
cumprimento do disposto na alínea a) por, 
no mínimo, um prestador de serviços de 
itinerância em todos os Estados-Membros. 

2. Os n.os 1, 6 e 7 não impossibilitam a 
limitação, por um prestador de serviços de 
itinerância, do consumo de serviços 
regulamentados de itinerância a nível 
retalhista com a tarifa de serviço 
doméstico aplicável por referência a um 
critério de utilização razoável. Qualquer 
critério de utilização razoável deve ser 
aplicado de modo a que os consumidores 
que usufruem dos vários pacotes de 
retalho domésticos do prestador de 
serviços de itinerância estejam em 
condições de reproduzir com confiança o 
padrão de consumo doméstico típico 
associado aos respetivos pacotes de 
retalho domésticos quando viajam 
periodicamente na União. Um prestador 
de serviços de itinerância que recorra a 
esta possibilidade deve publicar, em 
conformidade com o artigo 25.º, n.º 1, 
alínea b), do Regulamento XXX/2014 e 
incluir nos seus contratos, em 
conformidade com o disposto no artigo 
26.º, n.º 1, alíneas b) e c), do mesmo 
regulamento, informações quantificadas e 
pormenorizadas sobre o método de 
aplicação do critério de utilização 
razoável, por referência aos principais 
parâmetros das tarifas, do volume ou 
outros, do pacote de retalho em questão.
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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.

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

3. Os utilizadores finais individuais 
servidos por um prestador de serviços de 
itinerância que presta serviços ao abrigo 
do presente artigo podem, mediante 
apresentação de pedido, optar deliberada 
e explicitamente por renunciar ao 
benefício da aplicação aos serviços de 
itinerância regulamentados da tarifa de 
serviço doméstico aplicável no âmbito de 
um determinado pacote de retalho em 
troca de outras vantagens oferecidas por 
esse prestador. O prestador de serviços de 
itinerância deve informar os utilizadores 
finais da natureza das vantagens da 
itinerância que serão, dessa forma, 
perdidas. As autoridades reguladoras 
nacionais devem determinar, em 
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particular, se os prestadores que prestam 
serviços de itinerância ao abrigo do 
presente artigo se dedicam a práticas que 
equivaleriam à evasão do regime 
predefinido.

4. As tarifas de itinerância regulamentada 
a retalho definidas nos artigos 8.º, 10.º e 
13.º não são aplicáveis a serviços de 
itinerância oferecidos por prestadores de 
serviços de itinerância ao abrigo do 
presente artigo, na medida em que tais 
serviços sejam cobrados ao nível da tarifa 
de serviço doméstico aplicável. 

Sempre que um prestador que presta 
serviços de itinerância ao abrigo do 
presente artigo aplicar tarifas diferentes 
da tarifa de serviço doméstico aplicável 
para o consumo de serviços 
regulamentados de itinerância que 
ultrapasse a utilização razoável de tais 
serviços em conformidade com o n.º 2 ou 
sempre que um utilizador final individual 
renunciar explicitamente ao benefício de 
tarifas de serviço doméstico nos serviços 
regulamentados de itinerância em 
conformidade com o n.º 3, as tarifas para 
tais serviços regulamentados de 
itinerância não devem ultrapassar as 
tarifas de itinerância a retalho definidas 
nos artigos 8.º, 10.º e 13.º. 

5. Um prestador de serviços de itinerância 
que pretenda prestar serviços ao abrigo do 
presente artigo deve notificar ao Gabinete 
do ORECE a sua declaração e eventuais 
acordos bilaterais ou multilaterais 
mediante os quais cumpre as condições 
constantes do n.º 1, bem como quaisquer 
alterações dos mesmos. O prestador de 
serviços de itinerância que procede à 
notificação deve nela incluir elementos 
comprovativos de que a mesma foi aceite 
pelos eventuais parceiros contratuais em 
acordos de itinerância bilaterais ou 
multilaterais notificados. 

6. No período que decorre entre 1 de julho 
de 2014 e 30 de junho de 2016, o presente 
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artigo é aplicável aos prestadores de 
serviços de itinerância que não 
preenchem as condições estabelecidas no 
n.º 1, caso preencham as seguintes 
condições:

a) O prestador de serviços de itinerância 
notifica ao Gabinete do ORECE, em 
conformidade com o n.º 5, a sua 
declaração e os eventuais acordos de 
itinerância bilaterais ou multilaterais, 
fazendo referência específica ao presente 
número.

b) O prestador de serviços de itinerância 
assegura, através das suas redes ou por 
via de acordos de itinerância bilaterais ou 
multilaterais com outros prestadores de 
serviços de itinerância, que as condições 
constantes das alíneas c), d) e e) são 
cumpridas em, no mínimo, 17 
Estados-Membros que representem 70 % 
da população da União;

c) Tanto o prestador de serviços de 
itinerância como qualquer parceiro 
contratual na aceção da alínea b) 
comprometem-se a disponibilizar e 
oferecer ativamente, o mais tardar a partir 
de 1 de julho de 2014, ou a partir da data 
de notificação, consoante a mais tardia 
destas datas, pelo menos um pacote de 
retalho com uma opção tarifária segundo 
a qual a tarifa de serviço doméstico 
aplicável se aplica tanto a serviços 
domésticos como a serviços 
regulamentados de itinerância na União, 
como se os serviços regulamentados de 
itinerância fossem consumidos na rede 
doméstica;

d) Tanto o prestador de serviços de 
itinerância como qualquer parceiro 
contratual na aceção da alínea b) 
comprometem-se a disponibilizar e 
oferecer ativamente, o mais tardar a partir 
de 1 de julho de 2015, ou a partir da data 
de notificação, consoante a mais tardia 
destas datas, tais opções tarifárias em 
pacotes a retalho que, em 1 de janeiro do 
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mesmo ano, tenham sido utilizados por, 
pelo menos, 50 % da sua base de clientes.

e) Tanto o prestador de serviços de 
itinerância como qualquer parceiro 
contratual na aceção da alínea b) 
comprometem-se a cumprir, o mais tardar 
a partir de 1 de julho de 2016, o disposto 
no n.º 1, alínea b), em todos os seus 
pacotes retalhistas.

O prestador de serviços de itinerância que 
preste serviços ao abrigo do presente 
artigo e qualquer parceiro contratual na 
aceção da alínea b) podem, em alternativa 
ao compromisso a que se refere a alínea 
d), assumir o compromisso de que, a 
partir de 1 de julho de 2015, ou a partir da 
data de notificação, consoante a mais 
tardia destas datas, as eventuais 
sobretaxas de itinerância aplicadas para 
além da tarifa de serviço doméstico 
aplicável nos seus vários pacotes a retalho 
não são, em conjunto, superiores a 50 % 
das tarifas aplicáveis nesses pacotes a 1 de 
janeiro de 2015, independentemente do 
facto de tais sobretaxas serem calculadas 
com base em unidades como minutos de 
voz ou megabytes, em períodos tais como 
dias ou semanas de itinerância, ou por 
quaisquer outros meios ou combinação 
dos mesmos. Os prestadores de serviços de 
itinerância que invoquem este ponto 
devem demonstrar a conformidade com o 
requisito de uma redução de 50 % à 
autoridade reguladora nacional e devem 
apresentar todos os elementos 
comprovativos necessários que lhes forem 
solicitados. 

Caso o prestador de serviços de 
itinerância que preste serviços ao abrigo 
do presente artigo notifique a sua 
declaração e os eventuais acordos de 
itinerância bilaterais ou multilaterais 
relevantes ao Gabinete do ORECE em 
conformidade com a alínea a) do primeiro 
parágrafo e deste modo fiquem 
abrangidos pelo presente número, o 
prestador de serviços de itinerância que 
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procede à notificação e os eventuais 
parceiros contratuais na aceção da alínea 
b) ficam individualmente obrigados a 
respeitar os respetivos compromissos em 
conformidade com as alíneas c), d) e e) do 
primeiro parágrafo, incluindo qualquer 
compromisso alternativo ao previsto na 
alínea d) do mesmo parágrafo, até, pelo 
menos, 1 de julho de 2018.

7. No período que decorre entre 1 de julho 
de 2014 e 30 de junho de 2016, o presente 
artigo é aplicável aos prestadores de 
serviços de itinerância que não 
preenchem as condições estabelecidas no 
n.º 1, caso preencham as seguintes 
condições:

a) O prestador de serviços de itinerância 
notifica ao Gabinete do ORECE, em 
conformidade com o n.º 5, a sua 
declaração e os eventuais acordos de 
itinerância bilaterais ou multilaterais, 
fazendo referência específica ao presente 
número.

b) O prestador de serviços de itinerância 
assegura, através das suas redes ou por 
via de acordos de itinerância bilaterais ou 
multilaterais com outros prestadores de 
serviços de itinerância, que as condições 
constantes do n.º 1, alínea a), são 
cumpridas em, no mínimo, 10 
Estados-Membros que representem 30 % 
da população da União, o mais tardar a 
partir de 01.07.14, ou a partir da data de 
notificação, consoante a mais tardia 
destas datas.

c) O prestador de serviços de itinerância 
assegura, através das suas redes ou por 
via de acordos de itinerância bilaterais ou 
multilaterais com outros prestadores de 
serviços de itinerância, que as condições 
constantes do n.º 1, alínea a), são 
cumpridas em, no mínimo, 14 
Estados-Membros que representem 50 % 
da população da União, o mais tardar a 
partir de 1 de julho de 2015, ou a partir da 
data de notificação, consoante a mais 
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tardia destas datas.

d) O prestador de serviços de itinerância 
assegura, através das suas redes ou por 
via de acordos de itinerância bilaterais ou 
multilaterais com outros prestadores de 
serviços de itinerância, que as condições 
constantes do n.º 1, alínea a), são 
cumpridas em, no mínimo, 17 
Estados-Membros que representem 70 % 
da população da União, o mais tardar a 
partir de 1 de julho de 2016.

Caso um prestador de serviços de 
itinerância que preste serviços ao abrigo 
do presente artigo notifique a sua 
declaração e os eventuais acordos de 
itinerância bilaterais ou multilaterais 
relevantes ao Gabinete do ORECE em 
conformidade com a alínea a) do primeiro 
parágrafo e deste modo fique abrangido 
pelo presente número, o prestador de 
serviços de itinerância que procede à 
notificação e os eventuais parceiros 
contratuais na aceção da alínea b) ficam 
individualmente obrigados a respeitar os 
respetivos compromissos de conformidade 
com as condições constantes do n.º 1, 
alínea a), até, pelo menos, 1 de julho de 
2018.

8. Os prestadores de serviços de 
itinerância devem negociar de boa-fé as 
condições de estabelecimento de acordos 
de itinerância bilaterais ou multilaterais, 
em termos razoáveis e equitativos, tendo 
em conta o objetivo de que tais acordos 
com outros prestadores de serviços de 
itinerância devem permitir o aumento 
virtual da cobertura da rede doméstica e a 
prestação sustentável, por cada prestador 
de serviços de itinerância que preste 
serviços ao abrigo do presente artigo, de 
serviços regulamentados de itinerância a 
nível retalhista aos mesmos preços que os 
dos seus serviços de comunicações móveis 
domésticas.

9. Em derrogação do n.º 1, após 1 de julho 
de 2016, o presente artigo é aplicável aos 
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prestadores de serviços de itinerância que 
prestem serviços ao abrigo do presente 
artigo, sempre que estes demonstrarem 
que procuraram em boa-fé estabelecer ou 
alargar acordos de itinerância bilaterais 
ou multilaterais com base em termos 
equitativos e razoáveis em todos os 
Estados-Membros nos quais ainda não 
preenchem os requisitos do n.º 1 e lhes foi 
impossível estabelecer um acordo de 
itinerância bilateral ou multilateral com 
um prestador de serviços de itinerância 
em um ou mais Estados-Membros, desde 
que cumpram o requisito de cobertura 
mínima a que se refere o n.º 6, alínea b), e 
todas as outras disposições pertinentes do 
presente artigo. Em tais casos, os 
prestadores de serviços de itinerância que 
prestem serviços ao abrigo do presente 
artigo devem continuar a procurar 
estabelecer termos razoáveis para a 
celebração de um acordo de itinerância 
com um prestador de serviços de 
itinerância de qualquer Estado-Membro 
não representado.

10. Sempre que um prestador de serviços 
de itinerância alternativo tenha já obtido 
acesso aos clientes de um prestador de 
serviços domésticos nos termos do artigo 
4.º, nº 1, e tenha já realizado os 
investimentos necessários para servir 
esses clientes, o artigo 4.º, n.º 7, não é 
aplicável a tal prestador de serviços 
domésticos durante um período de 
transição de três anos. O período de 
transição não prejudica a necessidade de 
respeitar qualquer período contratual 
mais longo acordado com o prestador de 
serviços de itinerância alternativo.

11. O presente artigo não prejudica a 
aplicação das regras da concorrência da 
União aos acordos de itinerância 
bilaterais ou multilaterais.»

(5) No artigo 8.º, o n.º 2 passa a ter a 
seguinte redação:

a) O primeiro parágrafo passa a ter a 
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seguinte redação:

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

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

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

(6) No artigo 14.º, é aditado o seguinte 
n.º 1-A:

«1-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 chamadas e 
mensagens SMS de itinerância tiver 
alcançado o limite de utilização razoável 
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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.»

(7) No artigo 15.º, é aditado o seguinte 
n.º 2-A:

«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.»

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

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

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

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

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

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

iii) é aditada a seguinte alínea i):

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

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

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

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

ii) A alínea d) passa a ter a seguinte 
redação:

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

Justificação

Neste momento, uma alteração ao Regulamento (UE) n.º 531/2012 comprometeria 
seriamente a segurança, a nível do planeamento e a nível jurídico, dos fornecedores. De 
qualquer forma, aguarda-se que a Comissão proceda à reapreciação do funcionamento do 
regulamento, tal como consagrado no artigo 19.º do referido regulamento.



AD\1016128PT.doc 69/69 PE524.714v02-00

PT

PROCESSO

Título Mercado único europeu das comunicações eletrónicas

Referências COM(2013)0627 – C7-0267/2013 – 2013/0309(COD)

Comissão competente quanto ao fundo
       Data de comunicação em sessão

ITRE
12.9.2013

Parecer emitido por
       Data de comunicação em sessão

JURI
12.9.2013

Relator(a) de parecer
       Data de designação

Marielle Gallo
4.11.2013

Exame em comissão 25.11.2013 16.12.2013

Data de aprovação 21.1.2014

Resultado da votação final +:
–:
0:

11
10
0

Deputados presentes no momento da 
votação final

Raffaele Baldassarre, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, 
Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna 
Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Klaus-Heiner Lehne, Antonio 
López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Alajos Mészáros, 
Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Rebecca 
Taylor, Alexandra Thein, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka

Suplente(s) presente(s) no momento da 
votação final

Eva Lichtenberger, Angelika Niebler, Axel Voss


