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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

A presente proposta facilita a prestação de serviços de comunicações transfronteiras, 
permitindo que os fornecedores ofereçam serviços em toda a União com base numa única 
autorização da UE e, como tal, com entraves administrativos mínimos. 

O relator acolhe com satisfação a proposta da Comissão que visa facilitar a harmonização dos 
direitos dos utilizadores finais (relativos à Internet aberta), bem como os seus esforços para 
harmonizar a publicação, por parte dos fornecedores, de informações sobre os serviços de 
comunicações eletrónicas que oferecem e a inclusão dessas informações nos contratos, bem 
como as modalidades de mudança de operador e as taxas aplicáveis aos serviços de 
itinerância. 

Do ponto de vista do relator, a adesão aos direitos de confidencialidade das comunicações, de 
privacidade e de proteção dos dados pessoais é um aspeto fundamental para reforçar a 
confiança dos consumidores e a confiança nas comunicações eletrónicas da UE e, logo, para o 
êxito das mesmas. Os utilizadores finais precisam de ter a certeza de que estes direitos são 
respeitados quando utilizam os serviços e as redes de comunicações eletrónicas e que 
qualquer interferência em relação a estes direitos é proporcional e necessária para alcançar 
uma finalidade legítima claramente especificada. 

Por conseguinte, o presente parecer centra-se nos aspetos da proposta com maior 
probabilidade de terem um impacto nos direitos de privacidade e proteção dos dados pessoais, 
bem como na confidencialidade das comunicações. 

O relator acolhe com satisfação a inclusão do princípio da «neutralidade da Internet» no 
regulamento e, por conseguinte, sublinha que quaisquer medidas permitidas nos termos da 
proposta que interfiram com os direitos de proteção de dados e privacidade dos utilizadores 
finais devem ser transparentes, rigorosamente proporcionais e estar sujeitas a limitações 
estritamente necessárias.

As alterações propostas destinam-se a garantir a confidencialidade das comunicações, a 
privacidade e a proteção dos dados pessoais com vista a reforçar a confiança dos 
consumidores.



PE523.069v03-00 4/28 AD\1020266PT.doc

PT

ALTERAÇÕES

A Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos insta a Comissão da 
Indústria, da Investigação e da Energia, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as 
seguintes alterações no seu relatório:

Alteração 1

Proposta de regulamento
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 qualidade do serviço definida 
em redes de comunicações fechadas que 
utilizam o protocolo Internet com rigoroso 
controlo de admissão pode obstar ao
desenvolvimento de serviços que
dependem desta qualidade definida para 
funcionar de forma adequada. Portanto, é 
necessária uma abordagem harmonizada 
da conceção e disponibilidade destes 
serviços, incluindo meios de proteção 
para garantir que a qualidade melhorada 
não seja idêntica em termos de 
funcionalidade, não prejudique o 
desempenho, a acessibilidade económica 
ou a qualidade dos serviços de acesso à 
Internet e não subverta a concorrência, a 
inovação ou a neutralidade das redes.
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Alteração 2

Proposta de regulamento
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 
principal fator na origem da atividade 
inovadora e económica sem precedentes 
na era digital tem sido o facto de todo o 
tráfego na Internet ser tratado 
equitativamente, sem discriminação, 
restrições ou interferências, 
independentemente do emissor, recetor, 
tipo, conteúdo, dispositivo, serviço ou 
aplicação, em conformidade com o 
princípio da neutralidade da 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. Esta capacidade é 
garantida da melhor forma quando todos 
os tipos de tráfego são tratados 
equitativamente pelos fornecedores de 
comunicações eletrónicas públicas. 
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 
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bloqueiam ou tornam aplicações 
específicas mais lentas. Estas tendências 
exigem regras claras, com vista a 
consagrar o princípio da neutralidade da 
Internet no direito da União para a 
manutenção da Internet aberta e para evitar 
a fragmentação do mercado único em 
consequência de medidas individuais dos 
Estados-Membros. Com efeito, tal como é 
afirmado na Resolução do Parlamento 
Europeu, de 17 de novembro de 2011, 
sobre a Internet aberta e a neutralidade 
da rede na Europa 2011/2866, o caráter 
aberto da Internet «tem sido um propulsor 
essencial da competitividade, do 
crescimento económico, do 
desenvolvimento social e da inovação, que 
resultou em níveis sensacionais de 
desenvolvimento das aplicações, dos 
conteúdos e dos serviços em linha, e logo 
no crescimento da oferta e procura de 
conteúdos e serviços que fez dela um 
acelerador de importância vital na livre 
circulação de conhecimentos, ideias e 
informações, inclusivamente em países 
em que o acesso à imprensa independente 
é limitado».

Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 46

Texto da Comissão Alteração

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

(46) A liberdade dos utilizadores finais 
para acederem e distribuírem informações 
e conteúdos lícitos, executarem aplicações 
e utilizarem serviços à sua escolha é sujeita 
ao respeito do direito da União e do direito 
nacional compatível. O presente 
regulamento define os limites para 
quaisquer restrições a esta liberdade 
impostas pelos fornecedores de 
comunicações eletrónicas públicas, mas 
não afeta outra legislação da União, 
nomeadamente as regras aplicáveis aos 
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direitos de autor e a Diretiva 2000/31/CE. direitos de autor e a Diretiva 2000/31/CE,
relativa ao comércio eletrónico, bem como 
o artigo 13.º da Diretiva 95/46/CE e o 
artigo 15.º da Diretiva 2002/58/CE, que 
define as limitações a que estão sujeitas as 
medidas de gestão do tráfego do ponto de 
vista da proteção de dados e da 
privacidade.

Alteração 4

Proposta de regulamento
Considerando 47

Texto da Comissão Alteração

(47) Numa Internet aberta, os fornecedores 
de comunicações eletrónicas públicas não
devem, dentro dos limites contratualmente 
acordados relativamente ao volume de 
dados e ao débito de dados para os 
serviços de acesso à Internet, bloquear, 
abrandar, degradar ou discriminar 
conteúdos, aplicações ou serviços 
específicos, bem como categorias
específicas dos mesmos, exceto devido a 
um número limitado de medidas razoáveis
de gestão do tráfego. Tais medidas devem 
ser transparentes, proporcionadas e não 
discriminatórias. A gestão razoável do 
tráfego abrange a prevenção ou o 
impedimento de crimes graves, incluindo 
ações voluntárias dos fornecedores com o 
objetivo de impedir o acesso e a 
distribuição de pornografia infantil. A 
minimização dos efeitos do 
congestionamento das redes deve ser 
considerada razoável desde que o 
congestionamento das redes ocorra apenas 
temporariamente ou em circunstâncias 
excecionais.

(47) Numa Internet aberta, os fornecedores 
de comunicações eletrónicas públicas não 
devem bloquear, abrandar, degradar ou 
discriminar conteúdos, aplicações ou 
serviços específicos, bem como categorias 
específicas dos mesmos, exceto devido a 
um número limitado de medidas de gestão 
do tráfego tecnicamente razoáveis, 
claramente definidas e sem intuitos 
comerciais. Tais medidas devem ser 
transparentes, estritamente necessárias, 
proporcionadas e não discriminatórias. A 
mitigação dos efeitos do congestionamento 
das redes deve ser considerada razoável 
desde que o congestionamento das redes 
ocorra apenas temporariamente ou em 
circunstâncias excecionais.

Alteração 5

Proposta de regulamento
Considerando 50
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Texto da Comissão Alteração

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

(50) Além disso, existe a procura, por parte 
dos fornecedores de serviços, conteúdos e 
aplicações, da prestação de serviços de 
transmissão com base em parâmetros de 
qualidade 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 pode fomentar a prestação de 
serviços especializados e prevê-se que 
desempenhe um papel 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. Contudo, tal 
não deve afetar o desenvolvimento da 
Internet, nem o princípio da neutralidade 
da Internet.
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 características da 
qualidade sejam tecnicamente necessárias 
para a funcionalidade do serviço e que 
esses acordos não prejudiquem a qualidade 
dos serviços de acesso à Internet.

Alteração 6

Proposta de regulamento
Considerando 51
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Texto da Comissão Alteração

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

(51) As autoridades reguladoras nacionais 
desempenham um papel fundamental ao 
assegurar que os utilizadores finais 
conseguem exercer esta liberdade de 
beneficiar do acesso aberto à Internet de 
forma eficaz. Para este efeito, as 
autoridades reguladoras nacionais devem 
ter obrigações de monitorização e 
comunicação de informações e devem 
garantir a conformidade dos fornecedores 
de comunicações eletrónicas públicas, bem 
como a disponibilidade de serviços de 
acesso à Internet não discriminatórios de 
alta qualidade que não sejam prejudicados 
pelos serviços especializados. As 
autoridades reguladoras nacionais devem 
criar mecanismos de notificação e recurso 
claros e amplos destinados aos 
utilizadores finais que foram sujeitos a 
discriminações, 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.
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Alteração 7

Proposta de regulamento
Considerando 58-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(58-A) O tratamento de dados pessoais a 
que se refere o regulamento do 
Parlamento Europeu e do Conselho que 
estabelece medidas respeitantes ao 
mercado único europeu das 
comunicações eletrónicas e destinadas a 
criar um continente conectado deve estar 
em conformidade com a Diretiva 
95/46/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 24 de outubro de 1995, 
relativa à proteção das pessoas singulares 
no que diz respeito ao tratamento de 
dados pessoais e à livre circulação desses 
dados1-A, que rege o tratamento de dados 
pessoais efetuado nos Estados-Membros 
nos termos desse regulamento e sob a 
supervisão das autoridades competentes 
dos Estados-Membros, em especial das 
autoridades públicas independentes 
designadas pelos Estados-Membros, e 
com 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 
eletrónicas1-B;

________________
1-A Diretiva 95/46/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 24 de outubro de 1995, relativa à 
proteção das pessoas singulares no que diz 
respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre 
circulação desses dados (JO L 281, de 23.11.1995, 
p. 31).

1-B 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 
(JO L 201, de 31.7.2002, p. 37).
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Alteração 8

Proposta de regulamento
Considerando 58-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(58-B) O tratamento de dados pessoais a 
que se refere o Regulamento do 
Parlamento Europeu e do Conselho que 
estabelece medidas respeitantes ao 
mercado único europeu das 
comunicações eletrónicas e destinadas a 
criar um continente conectado deve 
respeitar o Regulamento (CE) n.º 45/2001 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de
18 de dezembro de 2000, relativo à 
proteção das pessoas singulares no que 
diz respeito ao tratamento de dados 
pessoais pelas instituições e pelos órgãos 
comunitários e à livre circulação desses 
dados.1-A

__________________
1-A JO L 8, de 12.1.2001, p. 1.

Alteração 9

Proposta de regulamento
Considerando 80-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(80-A) O presente regulamento respeita os 
princípios e as disposições da legislação 
da UE em matéria de proteção de dados.

Alteração 10

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

Texto da Comissão Alteração

e-A) Assegurar que todo o tráfego na 
Internet beneficie de igualdade de 
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tratamento, sem discriminação, restrições 
ou interferências, independentemente do 
emissor, recetor, tipo, conteúdo, 
dispositivo, serviço ou aplicação;

Alteração 11

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

Texto da Comissão Alteração

3-A. O presente regulamento aplica-se 
sem prejuízo da Diretiva 95/46/CE e de 
outra legislação da União existente em 
matéria de proteção de dados.

Alteração 12

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 2 – ponto 12

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Alteração 13

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 2 – ponto 12-A (novo)



AD\1020266PT.doc 13/28 PE523.069v03-00

PT

Texto da Comissão Alteração

(12-A) «Neutralidade das redes», o 
princípio de que todo o tráfego na 
Internet é tratado equitativamente, sem 
discriminação, restrições ou 
interferências, independentemente do seu 
emissor, recetor, tipo, conteúdo, 
dispositivo, serviço ou aplicação;

Alteração 14

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, operado em
redes de comunicações eletrónicas 
fechadas que utilizam o Protocolo 
Internet com um rigoroso controlo das 
admissões, e que não é comercializado ou 
utilizado como substituto de serviços de 
acesso à Internet ou de serviços 
funcionalmente idênticos disponíveis nos
serviços públicos de acesso à Internet;

Alteração 15

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

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 

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 
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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.

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. 
Independentemente do formato 
(eletrónico ou impresso) do registo 
selecionado pelo Gabinete do ORECE, 
este último deve aplicar medidas de 
segurança adequadas no que toca à 
manutenção do registo, em conformidade 
com o artigo 22.º do Regulamento (CE) 
n.º 45/2001.

Alteração 16

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. Além disso, o ORECE deve facultar 
aos fornecedores de comunicações 
informações em conformidade com o 
artigo 12.º do Regulamento (CE) 
n.º 45/2001, que podem ser divulgadas por 
intermédio da autoridade reguladora do 
Estado-Membro de origem do fornecedor.

Alteração 17

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 1 – alínea -a) (nova)

Texto da Comissão Alteração

-a) Total respeito das normas relativas à 
proteção de dados pessoais, privacidade, 
segurança e integridade das redes e 
transparência em conformidade com o 
direito da União.
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Alteração 18

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Alteração 19

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Alteração 20

Proposta de regulamento
Artigo 19

Texto da Comissão Alteração

[...] Suprimido

Alteração 21

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão pode adotar atos de 
execução que estabelecem normas técnicas 

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

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

Alteração 22

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 23

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

Texto da Comissão Alteração

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

Sempre que esses acordos tenham em 
devida conta o princípio de neutralidade 
da Internet e não pratiquem qualquer 
discriminação em razão de conteúdos, 
aplicações ou serviços, ou de classes 
específicas, os utilizadores finais devem
ter o direito de celebrar acordos
diferenciados em função dos volumes e 
débitos de dados, na condição de darem o 
seu consentimento informado, de forma 
livre e explícita.
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Alteração 24

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

Texto da Comissão Alteração

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

Os utilizadores finais devem, igualmente, 
ter o direito de acordar com os 
fornecedores de comunicações eletrónicas 
públicas ou com os fornecedores de 
conteúdos, aplicações e serviços a 
prestação de serviços especializados com 
uma qualidade de serviço melhorada. Caso 
esses acordos sejam celebrados com o 
fornecedor de serviços de acesso à 
Internet, este deve assegurar que a 
qualidade de serviço melhorada não 
prejudica o desempenho, a acessibilidade 
económica ou a qualidade dos serviços de 
acesso à Internet, em conformidade com o 
princípio da neutralidade da Internet.

Alteração 25

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

Texto da Comissão Alteração

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

A fim de possibilitar a oferta de serviços 
especializados aos utilizadores finais, os 
fornecedores de serviços, conteúdos e 
aplicações e os fornecedores de 
comunicações eletrónicas públicas devem 
poder celebrar acordos entre si para a 
transmissão do respetivo volume de dados 
ou o encaminhamento de tráfego em redes 
de comunicações eletrónicas fechadas 
como serviços especializados com uma 
qualidade de serviço definida ou uma 
capacidade específica, que não sejam 
idênticos em termos de funções aos 
serviços disponíveis através do serviço de 
acesso público à Internet. A oferta de 
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serviços especializados não deve afetar a 
qualidade dos serviços de acesso à 
Internet. Quando a capacidade da rede é 
partilhada entre os serviços de acesso à 
Internet e os serviços especializados, o 
fornecedor destes serviços deve publicar 
de forma clara e inequívoca critérios 
baseados na capacidade da rede que é 
partilhada.

Alteração 26

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

Texto da Comissão Alteração

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

De acordo com o princípio da 
neutralidade da Internet, os prestadores de 
serviços de acesso à Internet não devem 
restringir os direitos previstos no n.º 1 
através do bloqueio, do abrandamento, da 
degradação, alteração ou discriminação de 
conteúdos, aplicações ou serviços 
específicos, bem como de categorias 
específicas dos mesmos, exceto nos casos 
específicos em que seja estritamente
necessário aplicar medidas de gestão 
razoável do tráfego. As medidas de gestão 
razoável do tráfego devem ser 
transparentes, não discriminatórias, 
rigorosamente proporcionadas, estar 
sujeitas a mecanismos de recurso claros, 
compreensíveis e acessíveis e ser
necessárias para:

Alteração 27

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 5 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-A) Disponibilizar informações claras e 
específicas sobre as técnicas de inspeção 
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das comunicações autorizadas;

Justificação

O artigo 23.º, n.º 5, da proposta prevê «medidas de gestão razoável de tráfego», nos termos 
das quais os fornecedores de serviços de acesso à Internet podem discriminar, degradar, 
abrandar ou bloquear o tráfego, mas não disponibiliza informações sobre as técnicas de 
inspeção das comunicações que estão subjacentes a essas medidas. A fim de conferir certeza 
aos utilizadores finais sobre o impacto na proteção de dados e na privacidade das medidas 
de gestão de tráfego, o artigo 23.º, n.º 5, deve disponibilizar informações claras sobre as 
técnicas de inspeção das comunicações.

Alteração 28

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 29

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

Texto da Comissão Alteração

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

c) Impedir a transmissão de comunicações 
não solicitadas para fins de 
comercialização direta a utilizadores que 
tenham aceitado previamente, de forma 
livre, informada e explícita, tais medidas 
restritivas; a referida aceitação deve ser 
informada, específica, inequívoca e 
expressa de livre vontade.

Alteração 30

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

Texto da Comissão Alteração

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

d) Atenuar os efeitos do congestionamento 
temporário e excecional da rede, 
principalmente através da aplicação de 
medidas neutras, desde que todos os 
tráfegos sejam tratados equitativamente.

Alteração 31

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

Texto da Comissão Alteração

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

A gestão razoável do tráfego deve implicar 
apenas o processamento dos dados 
necessários e proporcionados para atingir 
os objetivos definidos no presente número. 
Por conseguinte, todas as técnicas para 
inspecionar, filtrar ou analisar dados 
devem estar em conformidade com a 
legislação relativa à privacidade e à 
proteção de dados da União. Por defeito, 
as referidas técnicas devem examinar 
unicamente informações de cabeçalhos. 
Não é permitido, para este efeito, o 
tratamento do conteúdo da comunicação. 
Os dados sensíveis, tal como definidos no 
artigo 8.º, n.º 1, da Diretiva 95/46/CE, não 
devem, em caso algum, ser tratados.

Alteração 32

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

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

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

beneficiarem das liberdades previstas no 
artigo 23.º, n.os 1 e 2, a conformidade com 
o artigo 23.º, n.º 5, e do artigo 2.º, n.º 15, e 
a disponibilidade contínua de serviços não 
discriminatórios de acesso à Internet, em 
conformidade com o princípio da 
neutralidade da Internet e 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 e autoridades de 
proteção de dados, monitorizar também os 
efeitos dos serviços especializados na 
diversidade cultural e na inovação. As 
autoridades reguladoras nacionais devem 
informar anualmente a Comissão, o 
ORECE e o público acerca dessa 
monitorização e das conclusões a que 
chegaram. A referida monitorização deve 
cumprir o princípio da confidencialidade 
das comunicações e não deve implicar o 
tratamento de dados pessoais.

Alteração 33

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

Texto da Comissão Alteração

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

Alteração 34

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 3
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Texto da Comissão Alteração

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

3. A Comissão pode adotar, após consulta 
ao ORECE e a outras partes interessadas,
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.

Alteração 35

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 36

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

Texto da Comissão Alteração

iv-A) informações claras e adequadas 
sobre as técnicas de inspeção utilizadas 
para as medidas de gestão do tráfego, 
instituídas para os efeitos elencados no 
artigo 23.º, n.º 5, bem como as suas 
repercussões no direito dos utilizadores 
em matéria de privacidade e de proteção 
de dados;
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Alteração 37

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

Texto da Comissão Alteração

g) Sempre que exista uma obrigação em 
conformidade com o disposto no 
artigo 25.º da Diretiva 2002/22/CE, as 
opções dos utilizadores finais 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; 

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; o tratamento 
dos dados pessoais incluídos na referida 
lista deve cumprir as disposições do 
artigo 12.º da Diretiva 2002/58/CE.

Justificação

O artigo 12.º da Diretiva 2002/58/CE prevê que os utilizadores finais devem ser informados 
acerca dos fins a que se destina a lista em causa, bem como acerca de quaisquer outras 
possibilidades de utilização dos seus dados pessoais baseadas em funções de procura 
incorporadas nessa lista.

Alteração 38

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 2 – alínea f-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

f-A) Informações sobre as ações referidas 
no artigo 26.º, n.º 1, alínea j), e o seu 
potencial efeito nos direitos de 
privacidade e proteção de dados dos 
utilizadores finais;

Alteração 39

Proposta de regulamento
Artigo 27 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

eletrónicas públicas devem oferecer aos 
utilizadores finais a oportunidade de 
optarem, gratuitamente, por receber faturas 
discriminadas, desde que os direitos de 
privacidade dos utilizadores que efetuam 
as chamadas e dos assinantes contactados 
por telefone sejam devidamente 
respeitados.

Alteração 40

Proposta de regulamento
Artigo 37 – parágrafo 1 – ponto 4-A (novo)
Regulamento (UE) n.º 531/2012
Artigo 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-A) É aditado o seguinte artigo:

Artigo 6.º-A

Abolição das tarifas de itinerância a 
retalho

Com efeitos a partir de 1 de julho de 2015, 
os fornecedores de serviços de itinerância 
não devem cobrar qualquer sobretaxa, em 
comparação com as tarifas aplicadas aos 
serviços de comunicações móveis a nível 
nacional, aos clientes de itinerância para 
qualquer chamada de itinerância 
regulamentada feita ou recebida, 
qualquer mensagem SMS de itinerância 
regulamentada enviada, qualquer 
mensagem MMS de itinerância enviada 
ou para quaisquer serviços de dados de 
itinerância regulamentados utilizados ou 
qualquer tarifa geral para permitir que o 
serviço ou equipamento terminal seja 
utilizado no estrangeiro.

Justificação

This amendment brings the abolishment of the roaming surcharges in line with the European 
Parliament`s resolution of 12 September 2013 on ‘the Digital Agenda for Growth, Mobility 
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and Employment: time to move up a gear’, in which the European Parliament calls for the 
abolishment of roaming in 2015. By including MMS messages in this provision we address 
unexpectedly high bills as an emerging issue (often the consumer thinks they have sent an 
SMS but it is actually an MMS for which separate charges apply). As this article very 
specifically refers to the individual types of services offered, the inclusion of wording ‘or any 
general charge to enable the terminal equipment or service to be used abroad’ seeks to 
prevent the introduction of more general charges for, e.g. ‘enabling the phone to be used 
abroad’ (some operators require consumers to contact them before they will enable roaming 
on handsets).

Alteração 41

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

Artigo 7 – n.os 1 e 2

Texto em vigor Alteração

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

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

«1. O valor da tarifa grossista média que o 
operador de uma rede visitada pode cobrar 
ao prestador de serviços de itinerância de 
um cliente pela prestação de chamadas de 
itinerância regulamentadas com originação 
nessa rede visitada, incluindo, 
nomeadamente, os custos de originação, 
trânsito e terminação, não pode exceder os 
limites previstos no n.º 2.

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

2. A tarifa grossista média a que se refere o 
n.º 1 é aplicável entre quaisquer dois 
operadores e é calculada durante um 
período de 12 meses ou durante outro 
período mais curto remanescente antes do 
termo da vigência de um limite máximo 
para a tarifa grossista média estabelecido 
no presente número ou antes de 
30 de junho de 2022. O valor máximo da 
tarifa grossista média não deve exceder
0,10 EUR a partir de 1 de julho de 2013 e 
deve ser reduzido para 0,03 EUR a partir 
de 1 de julho de 2014, para 0,02 EUR a 
partir de 1 de julho de 2015 e para 
0,01 EUR a partir de 1 de julho de 2016.»
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(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:0035:PT:PDF)

Justificação

Without creating a wholesale market in which the smaller players can compete, new 
legislation could distort competition and lead to the eviction of smaller and dynamic players 
from the market for international roaming. This amendments reduces wholesale roaming caps 
to a level which enables each provider who so wishes to offer retail services including ‘roam 
like at home’ in the short term. In addition, maximum wholesale charges are reduced in line 
with cost reductions, while leaving a reasonable margin in relation to capped retail charges 
to encourage market entry. This will enable market-led development of retail offers, and is 
certain to achieve the policy objective of putting an end to retail roaming tariffs by 2015, by 
enabling all providers to supply ‘roam like at home’ to mobile user. The levels of the revised 
wholesale roaming caps put forward are not below cost, as is evidenced by: (i) existing retail 
offers on domestic markets, (ii) existing domestic MVNO access offers and agreements, and 
(iii) a small number of bilateral wholesale roaming agreements between mobile network 
operators. Furthermore, the September BEREC benchmark report, which analysed the 
average EU roaming retail and wholesale rates for the first quarter of 2013, indicated the 
following margins:• Voice a) retail: 0.324 cents per minute, b) wholesale: 0.113 cents per 
minute.• SMS a) retail: 0.084 cents per SMS, b) wholesale: 0.025 cents per SMS.• Data a) 
retail: 0.482 cents per MB, b) wholesale:0.069 cents per MB. These numbers therefore 
demonstrate margins of 286% for voice, 336% for SMS and 698% for data.

Alteração 42

Proposta de regulamento
Anexo 2

Texto da Comissão Alteração

PARÂMETROS MÍNIMOS DE 
PRODUTOS EUROPEUS DE 
CONECTIVIDADE COM GQS

Suprimido

Elementos da rede e informações conexas

- Uma descrição do produto de 
conectividade a oferecer através de uma 
rede fixa, incluindo as características 
técnicas e a adoção de normas 
pertinentes.

Funcionalidades da rede:

- acordo de conectividade que assegure 
qualidade de serviço integral, com base 
em parâmetros especificados comuns que 
permitam a prestação de, pelo menos, as 
seguintes categorias de serviços:
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- chamadas de voz e videochamadas;

- difusão de conteúdo audiovisual; e

- aplicações essenciais de dados.
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