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26.3.2014 A7-0190/237 

Alteração  237 

Catherine Trautmann 

em nome do Grupo S&D 

Amelia Andersdotter 

em nome do Grupo Verts/ALE 

Cornelia Ernst, Rina Ronja Kari 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

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 

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 

(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 da «neutralidade da Internet» 

significa que o tráfego deve ser tratado 

equitativamente, sem discriminação, 

restrições ou interferências, 

independentemente do seu emissor, 

recetor, tipo, conteúdo, dispositivo, serviço 

ou aplicação. 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(RSP)], 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, conteúdos e 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, 
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a manutenção da Internet aberta e para 

evitar a fragmentação do mercado único 

em consequência de medidas individuais 

dos Estados-Membros. 

ideias e informações, inclusivamente em 

países em que o acesso a órgãos de 

comunicação social independentes é 

limitado. 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. 

Or. en 
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26.3.2014 A7-0190/238 

Alteração  238 

Catherine Trautmann 

em nome do Grupo S&D 

Amelia Andersdotter 

em nome do Grupo Verts/ALE 

Cornelia Ernst, Rina Ronja Kari 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

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 

Considerando 49 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

(49) Verifica-se, igualmente, a procura a 

nível do utilizador final, de serviços e 

aplicações que necessitam de um nível 

melhorado da garantia de qualidade do 

serviço oferecido pelos fornecedores de 

comunicações eletrónicas públicas ou 

pelos fornecedores de serviços, conteúdos 

ou aplicações. Tais serviços podem 

abranger, nomeadamente, a difusão através 

do Protocolo Internet (televisão IP), de 

videoconferências e de determinadas 

aplicações de saúde. Por conseguinte, os 

utilizadores finais devem, igualmente, ter 

liberdade para celebrar acordos relativos à 

prestação de serviços especializados com 

uma qualidade de serviço melhorada com 

fornecedores de comunicações eletrónicas 

públicas ou fornecedores de serviços, 

conteúdos ou aplicações. 

(49) Deve ser possível satisfazer a procura 

a nível do utilizador final de serviços e 

aplicações que necessitam de uma 

melhoria ou da garantia de qualidade do 

serviço. Tais serviços podem abranger, 

nomeadamente, a difusão, 

videoconferências e determinadas 

aplicações de saúde. Por conseguinte, os 

utilizadores finais devem, igualmente, ter 

liberdade para celebrar acordos relativos à 

prestação de serviços especializados com 

uma qualidade de serviço melhorada com 

fornecedores de serviços de acesso à 

Internet, fornecedores de comunicações 

eletrónicas públicas ou fornecedores de 

serviços, conteúdos ou aplicações. Nos 

casos em que esses acordos sejam 

celebrados com o fornecedor de serviços 

de acesso à Internet, este último deve 

assegurar que o serviço de qualidade 

melhorada não afeta a qualidade do 

acesso à Internet. Além disso, as medidas 

de gestão do tráfego não devem causar 

discriminação relativamente a serviços e 

aplicações concorrentes. 
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Or. en 
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26.3.2014 A7-0190/239 

Alteração  239 

Catherine Trautmann 

em nome do Grupo S&D 

Amelia Andersdotter 

em nome do Grupo Verts/ALE 

Cornelia Ernst, Rina Ronja Kari 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

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 

Considerando 50 

 

 

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 

(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 

poderá também ser necessária para a 

prestação de determinados serviços, tais 

como as comunicações máquina-máquina 

(M2M). Os fornecedores de serviços, 

conteúdos e aplicações e os fornecedores 

de comunicações eletrónicas (supressão) 

devem, portanto, continuar a ter a 

liberdade de celebrar acordos de serviços 

especializados relativos a níveis definidos 

de qualidade do serviço, desde que tais 

acordos não prejudiquem a qualidade do 

serviço de acesso à Internet. 
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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. 

Or. en 
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26.3.2014 A7-0190/240 

Alteração  240 

Catherine Trautmann 

em nome do Grupo S&D 

Amelia Andersdotter 

em nome do Grupo Verts/ALE 

Cornelia Ernst, Rina Ronja Kari 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

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 

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 

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 

(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 serviços de acesso à Internet, de outros 

fornecedores de comunicações eletrónicas 

e de outros fornecedores de serviços, 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 reguladoras 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 
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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. 

serviços de acesso à Internet em 

comparação com o dos serviços de 

qualidade melhorada e a qualidade 

segundo a perceção dos utilizadores finais. 

As autoridades reguladoras nacionais 

devem estabelecer procedimentos de 

reclamação que forneçam mecanismos de 

recurso eficientes, simples e prontamente 

disponíveis aos utilizadores finais e ter 

poder para impor requisitos de qualidade 

mínima do serviço a todos ou a cada 

fornecedor de serviços de acesso à 

Internet, a outros fornecedores de 

comunicações eletrónicas e a outros 

fornecedores de serviços se tal for 

necessário para evitar danos ou uma 

degradação de caráter geral da qualidade 

de serviço dos serviços de acesso à 

Internet. 

Or. en 
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26.3.2014 A7-0190/241 

Alteração  241 

Catherine Trautmann 

em nome do Grupo S&D 

Amelia Andersdotter 

em nome do Grupo Verts/ALE 

Cornelia Ernst, Rina Ronja Kari 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

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 – parágrafo 2 – ponto 12-A (novo) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (12-A) «Neutralidade da Internet», 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; 

Or. en 
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26.3.2014 A7-0190/242 

Alteração  242 

Catherine Trautmann 

em nome do Grupo S&D 

Amelia Andersdotter 

em nome do Grupo Verts/ALE 

Cornelia Ernst, Rina Ronja Kari 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

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 – parágrafo 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 da Internet, 

independentemente das tecnologias 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; 



 

AM\1024918PT.doc  PE529.689v01-00 

PT Unida na diversidade PT 

Or. en 
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26.3.2014 A7-0190/243 

Alteração  243 

Catherine Trautmann 

em nome do Grupo S&D 

Amelia Andersdotter 

em nome do Grupo Verts/ALE 

Cornelia Ernst, Rina Ronja Kari 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

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 

Liberdade de oferecer e de beneficiar de 

acesso aberto à Internet e gestão razoável 

do tráfego  

Liberdade de oferecer e de beneficiar de 

acesso aberto à Internet e gestão razoável 

do tráfego  

1. Os utilizadores finais devem ter a 

liberdade de aceder e distribuir 

informações e conteúdos, executar 

aplicações e utilizar serviços à sua escolha 

através do seu serviço de acesso à Internet. 

1. Os utilizadores finais devem ter 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 aberto de acesso à 

Internet, independentemente da 

localização do utilizador final ou do 

fornecedor, ou da localização, origem ou 

destino do serviço, informação ou 

conteúdo.  

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. 

 

2. Os utilizadores finais devem, 

igualmente, ter a liberdade de acordar 

2. Os fornecedores de serviços de acesso à 

Internet, de comunicações eletrónicas 
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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.  

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 

não devem discriminar entre serviços e 

aplicações funcionalmente equivalentes.  

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. 

 

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 

5. Os prestadores de serviços de acesso à 

Internet e os utilizadores finais podem 
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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:  

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 

legislativa ou a uma decisão judicial, ou 

impedir crimes graves;  

a) Dar execução a uma decisão judicial;  

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.  
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 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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Texto da Comissão Alteração 

Salvaguardas da qualidade do serviço  

 

Salvaguardas da qualidade do serviço  

1. As autoridades reguladoras nacionais 

devem monitorizar atentamente e 

assegurar a capacidade real dos 

utilizadores finais de beneficiarem das 

liberdades previstas no artigo 23.º, n.ºs 1 e 

2, a conformidade com o artigo 23.º, n.º 5, 

e a disponibilidade contínua de serviços 

não discriminatórios de acesso à Internet 

com níveis de qualidade que reflitam os 

progressos tecnológicos e que não sejam 

prejudicados por serviços especializados. 

Devem, em cooperação com as outras 

autoridades nacionais competentes, 

monitorizar também os efeitos dos serviços 

especializados na diversidade cultural e na 

inovação. As autoridades reguladoras 

nacionais devem informar anualmente a 

Comissão e o ORECE acerca dessa 

monitorização e das conclusões a que 

chegaram.  

1. No exercício dos poderes que lhes são 

conferidos nos termos do artigo 30.º-A 

relativamente ao artigo 23.º, as 

autoridades reguladoras nacionais devem 

monitorizar atentamente a 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. Devem, em cooperação com 

as outras autoridades nacionais 

competentes, monitorizar também os 

efeitos na diversidade cultural e na 

inovação. As autoridades reguladoras 

nacionais devem publicar anualmente 

relatórios acerca dessa monitorização e 

das conclusões a que chegaram, e 

apresentar esses relatórios à Comissão e 

ao ORECE.  

2. A fim de evitar danos de caráter geral 

na qualidade do serviço nos serviços de 

acesso à Internet ou de salvaguardar a 

capacidade dos utilizadores finais de 

A fim de evitar danos na qualidade do 

serviço nos serviços de acesso à Internet ou 

de salvaguardar a capacidade dos 

utilizadores finais de acederem e 
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acederem e distribuírem conteúdos ou 

informações ou executarem aplicações e 

serviços à sua escolha, as autoridades 

reguladoras nacionais devem estar 

habilitadas a impor requisitos de qualidade 

mínima de serviço aos fornecedores de 

comunicações eletrónicas públicas.  

distribuírem conteúdos ou informações ou 

executarem aplicações, serviços e software 

à sua escolha, as autoridades reguladoras 

nacionais devem estar habilitadas a impor 

requisitos de qualidade mínima de serviço 

e, se necessário, outros parâmetros de 

qualidade dos serviços, definidos pelas 

autoridades reguladoras nacionais, aos 

fornecedores de comunicações eletrónicas 

públicas.   

As autoridades reguladoras nacionais 

devem, atempadamente e antes da 

imposição de tais requisitos, apresentar à 

Comissão um resumo dos motivos para 

ação, os requisitos previstos e a linha de 

ação proposta. Esta informação deve ser 

igualmente disponibilizada ao ORECE. A 

Comissão pode, após examinar tal 

informação, apresentar observações ou 

recomendações, nomeadamente para 

assegurar que os requisitos previstos não 

afetam negativamente o funcionamento do 

mercado interno. Os requisitos previstos 

não devem ser adotados durante um 

período de dois meses após a receção da 

informação completa por parte da 

Comissão, salvo se tiver havido acordo em 

contrário entre a Comissão e a autoridade 

reguladora nacional, se a Comissão tiver 

informado a autoridade reguladora 

nacional de um período de exame 

abreviado, ou se a Comissão tiver 

apresentado observações ou 

recomendações. As autoridades 

reguladoras nacionais devem ter na 

máxima conta as observações ou 

recomendações da Comissão e devem 

comunicar os requisitos adotados à 

Comissão e ao ORECE.  

As autoridades reguladoras nacionais 

devem, atempadamente e antes da 

imposição de tais requisitos, apresentar à 

Comissão um resumo dos motivos para 

ação, os requisitos previstos e a linha de 

ação proposta. Esta informação deve ser 

igualmente disponibilizada ao ORECE. A 

Comissão pode, após examinar tal 

informação, apresentar observações ou 

recomendações, nomeadamente para 

assegurar que os requisitos previstos não 

afetam negativamente o funcionamento do 

mercado interno. Os requisitos previstos 

não devem ser adotados durante um 

período de dois meses após a receção da 

informação completa por parte da 

Comissão, salvo se tiver havido acordo em 

contrário entre a Comissão e a autoridade 

reguladora nacional, se a Comissão tiver 

informado a autoridade reguladora 

nacional de um período de exame 

abreviado, ou se a Comissão tiver 

apresentado observações ou 

recomendações. As autoridades 

reguladoras nacionais devem ter na 

máxima conta as observações ou 

recomendações da Comissão e devem 

comunicar os requisitos adotados à 

Comissão e ao ORECE.  

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. No prazo de seis meses após a adoção 

do presente regulamento, o ORECE deve, 

após consultar as partes interessadas e em 

estreita colaboração com a Comissão, 

estabelecer orientações gerais que 

definam condições uniformes para o 

cumprimento das obrigações das 

autoridades reguladoras nacionais no 
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âmbito do presente artigo, incluindo 

relativamente à aplicação de medidas de 

gestão do tráfego e de monitorização da 

conformidade.  

Or. en 

 

 


