
 

AM\1024924PT.doc  PE529.689v01-00 

PT Unida na diversidade PT 

26.3.2014 A7-0190/234 

Alteração  234 

Marietje Schaake 

em nome do Grupo ALDE 

 

Relatório A7-0190/2014 

Pilar del Castillo Vera 

Mercado único europeu das comunicações eletrónicas 

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

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – Definição 12-A (nova) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 
12-A. «Neutralidade da Internet», o 

princípio de que todo o tráfego na 

Internet beneficia de igualdade de 

tratamento, sem discriminação, restrições 

ou interferências, independentemente do 

emissor, recetor, tipo, conteúdo, 

dispositivo, serviço ou aplicação; 

Or. en 
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26.3.2014 A7-0190/235 

Alteração  235 

Jens Rohde, Marietje Schaake  

em nome do Grupo ALDE 

 

Relatório A7-0190/2014 

Pilar del Castillo Vera 

Mercado único europeu das comunicações eletrónicas 

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

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – n.º 2 – pontos 14 e 15 

 

 

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 em 

conformidade com o princípio da 

neutralidade da rede e, portanto, 

conectividade entre praticamente todos os 

pontos terminais ligados à Internet, 

independentemente da tecnologia de rede 

ou do equipamento terminal utilizados; 

(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 otimizado 

para conteúdos, aplicações ou serviços 

específicos, ou a uma combinação dos 

mesmos, fornecido através de uma 

capacidade logicamente distinta, com base 

num controlo rigoroso das admissões e 

que disponibiliza funcionalidades que 

necessitam de um nível melhorado de 

qualidade de extremo a extremo, e que 

não é comercializado ou utilizável como 

substituto de serviços de acesso à Internet; 

Or. en 
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26.3.2014 A7-0190/236 

Alteração  236 

Jens Rohde, Marietje Schaake  

em nome do Grupo ALDE 

 

Relatório A7-0190/2014 

Pilar del Castillo Vera 

Mercado único europeu das comunicações eletrónicas 

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

Proposta de regulamento 

Artigo 23 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. Os utilizadores finais devem ter a 

liberdade de aceder e distribuir 

informações e conteúdos, executar 

aplicações e utilizar serviços à sua escolha 

através do seu serviço de acesso à Internet. 

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. 

1. Os utilizadores finais devem ter o direito 

de aceder e distribuir informações e 

conteúdos, executar e fornecer aplicações 

e serviços, bem como utilizar 

equipamentos terminais à sua escolha 

através do seu serviço de acesso à Internet, 

independentemente da localização do 

utilizador final ou do fornecedor, ou da 

localização, origem ou destino do serviço, 

informação ou conteúdo. 

2. Os utilizadores finais devem, 

igualmente, ter a liberdade de acordar 

com os fornecedores de comunicações 

eletrónicas públicas ou com os 

fornecedores de conteúdos, aplicações e 

serviços a prestação de serviços 

especializados com uma qualidade de 

serviço melhorada.  

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 

2. Os fornecedores de serviços de acesso à 

Internet, de comunicações eletrónicas 

públicas e os fornecedores de conteúdos, 

aplicações e serviços devem ter a liberdade 

de fornecer aos utilizadores finais serviços 

especializados. Tais serviços só devem ser 

oferecidos se a capacidade da rede for 

suficiente para fornecê-los 

complementarmente aos serviços de 

acesso à Internet e se não implicarem 

prejuízos em termos de disponibilidade ou 

qualidade dos serviços de acesso à 

Internet. Os fornecedores de serviços de 

acesso à Internet aos utilizadores finais 
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ter a liberdade de celebrar acordos entre 

si para a transmissão do respetivo volume 

de dados ou o encaminhamento de tráfego 

como serviços especializados com uma 

qualidade de serviço definida ou uma 

capacidade específica. A oferta de 

serviços especializados não deve afetar de 

forma recorrente ou contínua a qualidade 

geral dos serviços de acesso à Internet. 

não devem discriminar entre serviços e 

aplicações funcionalmente equivalentes. 

3. O presente artigo não prejudica a 

legislação nacional ou da União 

relacionada com a legalidade das 

informações, dos conteúdos, das 

aplicações ou dos serviços transmitidos. 

 

4. O exercício das liberdades previstas nos 

n.ºs 1 e 2 deve ser facilitado através da 

prestação de informações completas em 

conformidade com o disposto no artigo 

25.º, n.º 1, no artigo 26.º, n.º 2, e no artigo 

27.º, n.ºs 1 e 2. 

4. Os utilizadores finais devem receber 

informações completas em conformidade 

com o disposto no artigo 20.º, n.º 2, no 

artigo 21.º, n.º 3, e no artigo 21.º-A da 

Diretiva 2002/22/CE, incluindo 

informações sobre medidas de gestão do 

tráfego aplicadas que possam afetar o 

acesso e a distribuição de informações, 

conteúdos, aplicações e serviços, tal como 

especificado nos n.ºs 1 e 2 do presente 

artigo. 

5. Dentro dos limites do volume de dados 

ou débito eventualmente acordado 

contratualmente para os serviços de acesso 

à Internet, os prestadores de serviços de 

acesso à Internet não devem restringir as 

liberdades previstas no n.º 1 através do 

bloqueio, do abrandamento, da degradação 

ou discriminação de conteúdos, aplicações 

ou serviços específicos, bem como de 

categorias específicas dos mesmos, exceto 

nos casos em que seja necessário aplicar 

medidas de gestão razoável do tráfego. As 

medidas de gestão razoável do tráfego 

devem ser transparentes, não 

discriminatórias, proporcionadas e 

necessárias para: 

5. Os prestadores de serviços de acesso à 

Internet e os utilizadores finais podem 

acordar estabelecer limites relativamente 

ao volume de dados ou débito 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 alteração, 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 do 

tráfego. As medidas de gestão do tráfego 

devem ser transparentes, não 

discriminatórias, proporcionadas e 

necessárias para: 

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

impedir crimes graves; 

b) Preservar a integridade e segurança da 

rede, dos serviços prestados através dela e 

dos terminais dos utilizadores finais; 

b) Preservar a integridade e segurança da 

rede, dos serviços prestados através dela e 

dos terminais dos utilizadores finais; 

c) Impedir a transmissão de 

comunicações não solicitadas a 

utilizadores finais que tenham aceitado 

previamente tais medidas restritivas; 

 

d) Minimizar os efeitos do 

congestionamento temporário ou 

excecional da rede, desde que os tipos de 

tráfego equivalentes sejam tratados 

equitativamente. 

d) Prevenir ou minimizar os efeitos do 

congestionamento temporário e excecional 

da rede, desde que os tipos de tráfego 

equivalentes sejam tratados 

equitativamente. 

A gestão razoável do tráfego deve implicar 

apenas o processamento dos dados 

necessários e proporcionados para atingir 

os objetivos definidos no presente número. 

As medidas de gestão do tráfego não 

devem ser mantidas por mais tempo do 

que o necessário. 

 

 

 Sem prejuízo da Diretiva 95/46/CE, as 

medidas de gestão do tráfego devem 

implicar apenas tal processamento dos 

dados pessoais necessários e 

proporcionados para atingir os objetivos 

definidos no presente número, e devem 

também estar sujeitos à Diretiva 

2002/58/CE, nomeadamente no que diz 

respeito à confidencialidade das 

comunicações. 

 Os prestadores de serviços de acesso à 

Internet devem implementar 

procedimentos adequados, claros, abertos 

e eficientes, visando lidar com 

reclamações que aleguem violações ao 

presente artigo. Tais procedimentos não 

devem prejudicar o direito dos utilizadores 

finais de apresentarem a questão à 

autoridade reguladora nacional. 

Or. en 
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