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26.3.2014 A7-0190/245 

Alteração  245 

Christian Engström 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

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 26 – n.º 1 – alínea f) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

(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; 

(f) Medidas de indemnização e reembolso, 

incluindo uma referência explícita aos 

direitos legais do utilizador final 

aplicáveis, incluindo o direito de rescindir 

o contrato, se os níveis de qualidade do 

serviço contratados não forem atingidos; 

Or. en 

Justificação 

Atualmente não existe qualquer disposição a nível da UE para rescisão de um contrato por 

não conformidade do desempenho dos serviços de comunicações eletrónicas (a decisão cabe 

a cada Estado-Membro). 
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26.3.2014 A7-0190/246 

Alteração  246 

Christian Engström 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

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 28 – n.º 4 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

4. Os utilizadores finais devem ter o 

direito de rescindir os seus contratos sem 

incorrerem em quaisquer custos após o 

aviso de alterações das condições 

contratuais propostas pelo fornecedor de 

comunicações eletrónicas públicas, a 

menos que as alterações propostas sejam 

exclusivamente para benefício do 

utilizador final. Os fornecedores devem 

dar um pré-aviso adequado aos utilizadores 

finais, não inferior a um mês, de quaisquer 

alterações deste tipo, e devem informá-los 

ao mesmo tempo do seu direito de 

rescindirem o contrato sem incorrerem em 

custos, caso não aceitem as novas 

condições. O n.º 2 é aplicável mutatis 

mutandis. 

4. Os Estados-Membros devem garantir 

que os consumidores tenham o direito de 

rescindir os seus contratos a qualquer 

momento sem incorrerem em quaisquer 

custos, exceto o valor residual do 

equipamento subvencionado associado ao 

contrato e um reembolso pro rata 

temporis por quaisquer outras vantagens 

promocionais marcadas como tal no 

momento da celebração do contrato. Em 

caso de alterações às condições 

contratuais propostas pelo fornecedor de 

comunicações eletrónicas públicas, este 

deve dar um pré-aviso adequado aos 

consumidores, não inferior a um mês, de 

quaisquer alterações deste tipo, e deve 

informá-los ao mesmo tempo do seu direito 

de rescindirem o contrato sem incorrerem 

em custos, caso não aceitem as novas 

condições. O n.º 2 é aplicável mutatis 

mutandis. 

Or. en 

Justificação 

Os consumidores devem ter o direito de decidir se uma alteração os beneficia ou não. Os 

encargos arbitrários não ligados ao equipamento subvencionado ou a ofertas promocionais 

marcadas como tal no momento da conclusão do contrato não devem ser permitidos, dado 
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desencorajarem a mudança de operador e reduzirem a escolha do consumidor. 


