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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA 

O objetivo da proposta da Comissão é dar aos consumidores a possibilidade, quando viajam 

na UE, de levarem consigo os conteúdos em linha a que tenham acesso lícito no seu Estado-

Membro de residência, com base numa «ficção jurídica». A obrigação de portabilidade criada 

pela proposta não exige que os prestadores de serviços adquiram uma licença distinta ou 

renegociem as licenças existentes, mas considera-se que efetuam os atos pertinentes, por 

exemplo de reprodução, comunicação e disponibilização de obras ao público, com base nas 

autorizações que já obtiveram dos titulares dos direitos para o país de residência do assinante. 

Como tal, na aceção do presente regulamento, a portabilidade é um direito inalienável do 

consumidor.  

No entender da Comissão CULT, é da maior importância que, no contexto dos serviços de 

conteúdos em linha portáteis em toda a União, sejam garantidas a proteção e a promoção da 

diversidade cultural e linguística europeia, bem como das obras europeias. No entanto, a 

relatora considera necessário esclarecer que a portabilidade não significa acesso 

transfronteiras, que não é objeto do presente regulamento. A portabilidade transfronteiras não 

irá prejudicar nem abolir o princípio da territorialidade, uma vez que esse princípio e o valor 

criado pelos direitos exclusivos são elementos importantes para que o sector criativo e 

cultural mantenha a sua competitividade e garanta a sustentabilidade do seu financiamento, 

especialmente no sector audiovisual. O elevado nível de proteção do direito de autor e dos 

direitos conexos ao abrigo do direito da União constitui um incentivo para a criação de 

conteúdos e a base da diversidade cultural europeia.  

Âmbito de aplicação 
  

A relatora concorda com a Comissão quanto à aplicação da proposta de regulamento a 

serviços de conteúdos em linha que, com base num contrato, proporcionem acesso a serviços 

aos seus assinantes, incluindo o streaming, os descarregamentos ou qualquer outra técnica que 

permita a utilização do referido conteúdo.  

Para maior clareza, a relatora considera que a proposta inicial da Comissão deve ser alterada, 

de molde a excluir a possibilidade de uma simples abertura de sessão ou o pagamento de uma 

taxa obrigatória, como uma taxa de radiodifusão, ser considerada um contrato na aceção do 

presente regulamento. 

A relatora apoia plenamente a abordagem da Comissão de aplicar o regulamento aos serviços 

de conteúdos em linha que são prestados mediante pagamento, bem como a serviços que são 

prestados sem pagamento, desde que os fornecedores verifiquem o Estado-Membro de 

residência dos seus assinantes. No caso de o prestador de serviços não remunerados decidir 

propor a portabilidade, deve estabelecer um sistema de verificação do Estado-Membro de 

residência do assinante, em conformidade com o presente regulamento.  

  

Definições 
  

«Estado-Membro de residência» 

A relatora considera que é necessário propor uma definição mais precisa de «Estado-Membro 

de residência», a fim de evitar a insegurança jurídica e permitir aos prestadores de serviços 

aplicar o regulamento de um ponto de vista operacional. O conceito de residência habitual não 

é claramente definido no direito da UE. Existem diferentes definições no direito derivado e na 
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jurisprudência da UE. Para efeitos do presente parecer, a relatora sugere que se adote a 

definição dada pelo Tribunal de Justiça no processo C-452/93-P Petro Magdalena Fernández 

contra Comissão das Comunidades Europeias, que é atualmente utilizada pela UE no âmbito 

da regulamentação aplicável ao seu pessoal. A definição dá indicações claras sobre o modo de 

avaliação do Estado-Membro de residência de uma pessoa.  

  

«Temporariamente presente» 

No que respeita à definição de «temporariamente presente», a relatora apoia plenamente a 

abordagem da Comissão no sentido de não limitar a duração da estadia noutro Estado-

Membro que não o de residência a um período determinado de dias ou semanas, porquanto tal 

prejudicaria o objetivo principal do regulamento de dar a todos os consumidores a 

possibilidade de viajarem com os seus conteúdos em linha adquiridos legalmente na UE. Por 

exemplo, um estudante Erasmus deve poder ter consigo, durante toda a sua estadia no 

estrangeiro, conteúdos adquiridos legalmente. O mesmo se aplica aos consumidores que 

viajam muito por motivos profissionais. Uma limitação do número de dias far-se-ia em 

detrimento destas pessoas. Além disso, a relatora apoia plenamente a abordagem da Comissão 

de não permitir localizações constantes. O facto de limitar a duração da estadia no estrangeiro 

a um determinado número de dias exigiria um controlo constante do endereço IP, o que deve 

ser evitado. Além disso, uma vez que o conceito de residência habitual está bem definido e 

que as medidas de controlo são eficazes e razoáveis, não há qualquer razão para limitar a 

duração a um número específico de dias, dado que os riscos de abuso são, sem dúvida, 

limitados.  

  

Verificação efetiva do Estado-Membro de residência 
  

A fim de assegurar a aplicação rápida e bem sucedida do regulamento, também de um ponto 

de vista operacional, a relatora sugere o estabelecimento de controlos de residência eficazes, 

destinados a verificar se a residência habitual de um assinante é no local onde pretende 

utilizar o serviço, assim como controlos posteriores, contínuos, por amostragem dos 

endereços IP, e não através do rastreamento destes endereços IP, a fim de evitar o risco de 

abusos.  

  

Com vista a proporcionar um nível máximo de segurança jurídica, a relatora propõe convidar 

a Comissão a desenvolver, através de um ato delegado e em conjunto com o sector, uma lista 

não exaustiva de métodos de verificação de residência, que os serviços poderão aplicar para 

verificar se efetivamente a residência habitual do assinante se situa onde este pretende utilizar 

serviços transfronteiras portáteis. A lista pode incluir, por exemplo, a confirmação da 

instalação de um descodificador, uma conta bancária local, um registo eleitoral nacional, uma 

confirmação de pagamento de impostos, entre outros. A Comissão pode, após consulta dos 

prestadores de serviços e detentores de direitos, modificar a lista. Para efeitos de verificação 

permanente da residência habitual do assinante, a verificação por amostragem de endereços IP 

pode ser útil.  

  

Na sequência da proposta da Comissão, a relatora propõe que os prestadores de serviços 

sejam responsáveis pela verificação do Estado-Membro de residência do assinante. Além 

disso, a fim de reforçar a posição dos titulares de direitos, estes podem suspender os direitos 

licenciados a um prestador de serviços se o prestador não puder demonstrar, a pedido, que 

efetua as verificações de residência em conformidade com o presente regulamento.  
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Data de aplicação 
  

Os detentores de direitos e os fornecedores de serviços serão ainda suscetíveis de negociar e 

proceder ao intercâmbio de práticas de excelência em matéria de medidas de verificação de 

residência com a Comissão Europeia. Esses debates poderão durar mais do que apenas 6 

meses. A relatora gostaria ainda de apelar aos titulares de direitos, prestadores de serviços e à 

Comissão, para que elaborem uma lista de métodos eficazes de verificação de residência, o 

mais rapidamente possível, de modo a que o regulamento possa entrar em vigor o mais tardar 

12 meses após a data da sua publicação. 

 

ALTERAÇÕES 

A Comissão da Cultura e da Educação insta a Comissão dos Assuntos Jurídicos, competente 

quanto à matéria de fundo, a ter em conta as seguintes alterações. 

 

Alteração  1 

Proposta de regulamento 

Considerando 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

(1) Uma vez que o mercado interno 

cria um espaço sem fronteiras internas com 

base, inter alia, na livre circulação de 

serviços e de pessoas, é necessário 

assegurar que os consumidores possam 

utilizar os serviços de conteúdos em linha 

que oferecem acesso a conteúdos como 

música, jogos, filmes ou acontecimentos 

desportivos não só no seu Estado-Membro 

de residência, como também quando estão 

temporariamente presentes noutros 

Estados-Membros da União. Por 

conseguinte, devem ser eliminados os 

obstáculos que entravam o acesso e 

utilização transfronteiras dos referidos 

serviços de conteúdos em linha. 

(1) Uma vez que o mercado interno 

cria um espaço sem fronteiras internas com 

base, inter alia, na livre circulação de 

serviços e de pessoas, é necessário 

assegurar que os consumidores possam 

utilizar os serviços de conteúdos em linha 

que oferecem acesso de forma legal a 

conteúdos como música, jogos, filmes ou 

acontecimentos desportivos não só no seu 

Estado-Membro de residência, como 

também quando estão temporariamente 

presentes noutros Estados-Membros da 

União. Por conseguinte, devem ser 

eliminados os obstáculos que entravam o 

acesso temporário e utilização 

transfronteiras dos serviços de conteúdos 

em linha legalmente adquiridos. 

 

 

Alteração  2 

Proposta de regulamento 

Considerando 2 
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Texto da Comissão Alteração 

(2) O desenvolvimento tecnológico 

conduziu a uma proliferação de aparelhos 

portáteis, tais como tabletes e telemóveis 

inteligentes, que facilitam cada vez mais a 

utilização de serviços de conteúdos em 

linha ao facultar-lhes acesso 

independentemente do local em que se 

encontram os consumidores. Verifica-se 

uma procura em crescimento rápido por 

parte dos consumidores de acesso a 

conteúdos e serviços em linha inovadores, 

não só no seu país de origem, mas também 

quando estão temporariamente presentes 

noutro Estado-Membro da União. 

(2) O desenvolvimento tecnológico 

conduziu a uma proliferação de aparelhos 

portáteis, tais como tabletes e telemóveis 

inteligentes, que facilitam cada vez mais a 

utilização de serviços de conteúdos em 

linha ao facultar-lhes acesso 

independentemente do local em que se 

encontram os consumidores. Verifica-se 

uma procura em crescimento por parte dos 

consumidores de acesso a conteúdos e 

serviços em linha inovadores, não só no 

seu Estado-Membro de residência, mas 

também quando estão temporariamente 

presentes noutro Estado-Membro da União. 

 

Alteração  3 

Proposta de regulamento 

Considerando 2-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (2-A) No caso dos serviços de conteúdos 

em linha na União fornecidos em regime 

de portabilidade, é da maior importância 

garantir a proteção e a promoção da 

diversidade cultural e linguística 

europeia, bem como das obras 

audiovisuais europeias. 

 

Alteração  4 

Proposta de regulamento 

Considerando 2-B (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (2-B) O elevado nível de proteção do 

direito de autor e dos direitos conexos ao 

abrigo do direito da União constitui um 

incentivo para a criação de conteúdos e a 

base da diversidade cultural europeia. 
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Alteração  5 

Proposta de regulamento 

Considerando 3 

 

Texto da Comissão Alteração 

(3) É cada vez mais frequente os 

consumidores celebrarem acordos 

contratuais com prestadores de serviços 

para a prestação de serviços de conteúdos 

em linha. No entanto, os consumidores que 

estão temporariamente presentes noutro 

Estado-Membro da União não podem 

frequentemente ter acesso nem utilizar 

serviços de conteúdos em linha 

relativamente aos quais adquiriram o 

direito de utilização no seu país de origem. 

(3) É cada vez mais frequente os 

consumidores celebrarem acordos 

contratuais com prestadores de serviços 

para a prestação de serviços de conteúdos 

em linha. No entanto, os consumidores que 

estão temporariamente presentes noutro 

Estado-Membro da União não podem 

frequentemente ter acesso nem utilizar 

serviços de conteúdos em linha 

relativamente aos quais adquiriram 

legalmente o direito de utilização no seu 

Estado-Membro de residência. 

 

Alteração  6 

Proposta de regulamento 

Considerando 4 

 

Texto da Comissão Alteração 

(4) Há uma série de obstáculos que 

dificultam a prestação dos referidos 

serviços aos consumidores 

temporariamente presentes noutro Estado-

Membro. Certos serviços de conteúdos em 

linha incluem música, filmes ou jogos 

protegidos por direitos de autor e/ou 

direitos conexos ao abrigo do direito da 

União. Em particular, os obstáculos à 

portabilidade transfronteiras de serviços de 

conteúdos em linha decorrem do facto de 

os direitos de transmissão de conteúdos 

protegidos por direitos de autor e/ou 

direitos conexos, tais como obras 

audiovisuais, estarem frequentemente 

licenciados numa base territorial, bem 

como no facto de os prestadores de 

serviços em linha poderem optar por servir 

apenas mercados específicos. 

(4) Há uma série de obstáculos que 

dificultam a prestação dos referidos 

serviços aos consumidores 

temporariamente presentes noutro Estado-

Membro. Certos serviços de conteúdos em 

linha incluem música, filmes ou jogos 

protegidos por direitos de autor e/ou 

direitos conexos ao abrigo do direito da 

União. Em particular, os obstáculos à 

portabilidade transfronteiras de serviços de 

conteúdos em linha decorrem do facto de 

os direitos de transmissão de conteúdos 

protegidos por direitos de autor e/ou 

direitos conexos, tais como obras 

audiovisuais, não estarem sempre 

licenciados numa base multiterritorial ou 

terem sido já vendidos em regime de 

exclusividade num território, bem como 

do facto de os prestadores de serviços em 

linha poderem optar por servir apenas 

mercados específicos. Estas práticas 
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desempenham um papel importante no 

financiamento dos conteúdos culturais 

europeus, dando também resposta às 

necessidades dos mercados europeus. 

Embora estas práticas não entravem o 

acesso legítimo e a utilização dos 

referidos serviços de conteúdos em linha 

pelos consumidores quando estejam 

temporariamente presentes noutro 

Estado-Membro, o sistema de 

licenciamento territorial continua a ser 

crucial para uma diversidade cultural 

europeia forte. 

 

Alteração  7 

Proposta de regulamento 

Considerando 11 

 

Texto da Comissão Alteração 

(11) Acresce que o Tribunal de Justiça 

considerou, nos processos apensos C-

403/08 e C-429/08, Football Association 

Premier League e Outros 

(EU:C:2011:631), que determinadas 

restrições à prestação de serviços não 

podem ser justificadas à luz do objetivo de 

proteção dos direitos de propriedade 

intelectual. 

(11) Acresce que o Tribunal de Justiça 

considerou, nos processos apensos C-

403/08 e C-429/08, Football Association 

Premier League e Outros 

(EU:C:2011:631), que uma restrição à 

prestação de serviços que consista na 

proibição da utilização de dispositivos de 

descodificação estrangeiros no contexto 

de um serviço de radiodifusão via satélite 

codificado de acontecimentos desportivos 

em direto não pode ser justificada à luz do 

objetivo de proteção dos direitos de 

propriedade intelectual. 

 

Alteração  8 

Proposta de regulamento 

Considerando 12 

 

Texto da Comissão Alteração 

(12) Por conseguinte, o objetivo do 

presente regulamento consiste na 

adaptação do quadro jurídico a fim de 

assegurar que a concessão de licenças 

deixe de constituir um obstáculo à 

(12) Por conseguinte, o objetivo do 

presente regulamento consiste na 

adaptação do quadro jurídico, de modo a 

criar uma abordagem comum para a 

prestação de serviços de conteúdos em 
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portabilidade transfronteiras dos serviços 

de conteúdos em linha na União e que a 

portabilidade transfronteiras possa ser 

garantida. 

linha, através da criação de uma ficção 

jurídica interpretável de forma estrita 

para permitir a portabilidade 

transfronteiras dos serviços de conteúdos 

em linha no caso de consumidores que 

tenham adquirido legalmente conteúdos e 

estejam temporariamente presentes num 

Estado-Membro diferente do seu Estado-

Membro de residência, e, no que se refere 

ao setor audiovisual, sem pôr em causa ou 

abolir o princípio da territorialidade, o 

que resultaria numa perda 

desproporcionada em detrimento dos 

titulares de direitos e numa distorção 

significativa do mercado de conteúdos 

audiovisuais. O presente regulamento não 

visa alterar nem deve afetar o atual 

sistema de licenciamento territorial que é 

fundamental para o financiamento, 

produção e distribuição das obras 

audiovisuais europeias. 

 

Alteração  9 

Proposta de regulamento 

Considerando 12-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (12-A) A portabilidade deve, em todo o 

caso, ser distinguida do conceito de acesso 

transfronteiras, o qual não é abrangido 

pelo âmbito de aplicação do presente 

regulamento. O reforço da portabilidade 

dos serviços legalmente adquiridos e 

legalmente disponíveis pode ser uma 

etapa importante para pôr termo aos 

bloqueios geográficos injustificados. 

 

 

Alteração  10 

Proposta de regulamento 

Considerando 13 
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Texto da Comissão Alteração 

(13)  Por conseguinte, o presente 

regulamento deve ser aplicável aos 

serviços de conteúdos em linha que um 

prestador de serviços, após ter obtido os 

direitos junto dos respetivos titulares para 

um determinado território, oferece aos seus 

assinantes nos termos de um contrato, por 

qualquer meio, incluindo a transferência 

em contínuo (streaming), o 

descarregamento ou qualquer outra técnica 

que permita a utilização desses conteúdos. 

Para fins do presente regulamento, um 

registo para receber alertas de conteúdos 

ou a mera aceitação de testemunhos de 

conexão HTML (cookies) não devem ser 

considerados um contrato de prestação de 

serviços de conteúdos em linha. 

(13) Por conseguinte, o presente 

regulamento deve ser aplicável aos 

serviços de conteúdos em linha que um 

prestador de serviços, após ter obtido os 

direitos junto dos respetivos titulares para 

um determinado território, oferece aos seus 

assinantes nos termos de um contrato, por 

qualquer meio, incluindo a transferência 

em contínuo (streaming), o 

descarregamento ou qualquer outra técnica 

que permita a utilização desses conteúdos. 

Para fins do presente regulamento, um 

registo para receber alertas de conteúdos, a 

mera aceitação de testemunhos de conexão 

HTML (cookies), um simples sistema de 

abertura de sessão (como o concebido 

essencialmente para a recomendação de 

programas ou de serviços de publicidade 

personalizados), o pagamento de uma 

taxa universal obrigatória (como a taxa 

de radiodifusão) ou o intercâmbio ou a 

transferência de dados não devem ser 

considerados um contrato de prestação de 

serviços de conteúdos em linha. 

 

Alteração  11 

Proposta de regulamento 

Considerando 15 

 

Texto da Comissão Alteração 

(15) O presente regulamento só deve ser 

aplicável aos serviços de conteúdos em 

linha aos quais os assinantes podem 

efetivamente ter acesso e utilizar no 

Estado-Membro em que residem 

habitualmente, sem estarem limitados a um 

local específico, uma vez que não é 

adequado exigir aos prestadores de 

serviços que não oferecem serviços 

portáveis no seu país de origem que os 

ofereçam através das fronteiras. 

(15) O presente regulamento só deve ser 

aplicável aos serviços de conteúdos em 

linha aos quais os assinantes podem 

efetivamente ter acesso e utilizar no 

Estado-Membro de residência em que 

residem habitualmente, sem estarem 

limitados a um local específico no referido 

Estado-Membro, uma vez que não é 

adequado exigir aos prestadores de 

serviços que não oferecem serviços 

portáveis no Estado-Membro de 

residência do assinante que os ofereçam 
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através das fronteiras.  

 

 

 

Alteração  12 

Proposta de regulamento 

Considerando 17 

 

Texto da Comissão Alteração 

(17) Os serviços de conteúdos em linha 

que são prestados sem pagamento de uma 

prestação pecuniária estão também 

abrangidos pelo presente regulamento na 

medida em que os prestadores de serviços 

verifiquem o Estado-Membro de residência 

dos seus assinantes. Os serviços de 

conteúdos em linha prestados sem 

pagamento de uma prestação pecuniária e 

cujos prestadores de serviços não verificam 

o Estado-Membro de residência dos seus 

assinantes devem ser excluídos do âmbito 

de aplicação do presente regulamento, uma 

vez que a sua inclusão implicaria uma 

importante alteração na forma como esses 

serviços são prestados e implicam custos 

desproporcionados. No que diz respeito à 

verificação do Estado-Membro de 

residência do assinante, convém ter em 

conta informações como o pagamento de 

uma taxa de licença por outros serviços 

prestados no Estado-Membro de 

residência, a existência de um contrato de 

ligação Internet ou por telefone, um 

endereço IP ou outros meios de 

autenticação, se estes derem ao prestador 

de serviços indicações razoáveis quanto 

ao Estado-Membro de residência dos seus 

assinantes. 

(17) Os serviços de conteúdos em linha 

que são prestados sem pagamento de uma 

prestação pecuniária estão também 

abrangidos pelo presente regulamento na 

medida em que os prestadores de serviços 

já dispõem de um sistema de verificação 

que confirma o Estado-Membro de 

residência dos seus assinantes com o 

mesmo grau de certeza que os serviços 

prestados mediante pagamento de uma 

prestação pecuniária. Os serviços de 

conteúdos em linha prestados sem 

pagamento de uma prestação pecuniária e 

cujos prestadores não disponham de 

sistema de verificação podem, nos termos 

do presente regulamento, optar livremente 

por permitir o acesso e a utilização do seu 

serviço aos seus assinantes. Os serviços de 

conteúdos em linha prestados sem 

pagamento de uma prestação pecuniária 

sem pagamento de uma prestação 

pecuniária e que cujos prestadores não 

disponham de um sistema de verificação 

para confirmar o Estado-Membro de 

residência dos seus assinantes com o 

mesmo grau de certeza que os serviços 

prestados mediante pagamento de uma 

prestação pecuniária devem ser excluídos 

do âmbito de aplicação do presente 

regulamento, uma vez que a sua inclusão 

obrigatória implicaria uma importante 

alteração na forma como esses serviços são 

prestados e implicam custos 

desproporcionados. Uma vez que 

continuam a ser intervenientes 

importantes no mercado, os serviços de 

conteúdos em linha que são prestados sem 
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pagamento de uma prestação pecuniária 

devem continuar a poder oferecer a 

portabilidade transfronteiras aos seus 

assinantes, na condição de disporem dos 

meios que permitam a verificação do 
Estado-Membro de residência dos seus 

assinantes, com o mesmo grau de certeza 

que os serviços prestados mediante 

pagamento de uma prestação pecuniária. 

Se optarem por exercer essa possibilidade, 

os prestadores dos serviços de conteúdos 

em linha que são prestados sem 

pagamento de uma prestação pecuniária 

devem ser obrigados a observar as 

disposições do presente regulamento da 

mesma forma que os prestadores de 

serviços de conteúdos em linha mediante 

pagamento de uma prestação pecuniária. 

 

Alteração  13 

Proposta de regulamento 

Considerando 18 

 

Texto da Comissão Alteração 

(18) A fim de assegurar a portabilidade 

transfronteiras dos serviços de conteúdos 

em linha, é necessário estabelecer que os 

prestadores de serviços em linha devem 

permitir aos seus assinantes a utilização do 

serviço no Estado-Membro em que estão 

temporariamente presentes, facultando-lhes 

o acesso aos mesmos conteúdos no mesmo 

tipo e número de dispositivos, para o 

mesmo número de utilizadores e com uma 

gama de funcionalidades idêntica à dos 

serviços oferecidos no respetivo Estado-

Membro de residência. Esta obrigação é 

vinculativa, pelo que as partes não podem 

excluí-la, derrogá-la ou alterar os seus 

efeitos. Qualquer ação de um prestador de 

serviços que possa impedir o assinante de 

aceder ou utilizar o serviço quanto está 

temporariamente presente num Estado-

Membro, por exemplo, restrições às 

funcionalidades do serviço ou à qualidade 

da sua prestação, equivaleria a contornar a 

(Não se aplica à versão portuguesa.)       
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obrigação de disponibilizar a portabilidade 

transfronteiras de serviços de conteúdos em 

linha e, por conseguinte, seria contrária ao 

presente regulamento. 

 

Alteração  14 

Proposta de regulamento 

Considerando 18-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (18-A) Uma derrogação à obrigação de 

oferecer a portabilidade transfronteiras 

relativamente a determinados dispositivos 

não portáteis pode, em circunstâncias 

muito limitadas, ser permitida, se a 

concessão de garantia de acesso a um 

assinante exigir que o prestador de 

serviços em linha celebre um acordo 

contratual separado com o fabricante do 

dispositivo ou gestor da plataforma 

terceiros, o que poderá ser 

tecnologicamente inviável ou 

juridicamente problemático. 

 

Alteração  15 

Proposta de regulamento 

Considerando 20 

 

Texto da Comissão Alteração 

(20) A fim de assegurar que os 

prestadores de serviços de conteúdos em 

linha respeitem a obrigação de 

disponibilizar a portabilidade 

transfronteiras dos seus serviços sem 

adquirir os direitos relevantes noutro 

Estado-Membro, é necessário estabelecer 

que os prestadores de serviços que 

oferecem legalmente serviços de conteúdos 

em linha portáveis no Estado-Membro de 

residência dos assinantes têm sempre o 

direito de prestar tais serviços aos 

assinantes quando estes estão 

temporariamente presentes noutro Estado-

(20) A fim de assegurar que os 

prestadores de serviços de conteúdos em 

linha respeitem a obrigação de 

disponibilizar a portabilidade 

transfronteiras dos seus serviços sem violar 

a exclusividade territorial, é necessário 

estabelecer que os prestadores de serviços 

que oferecem legalmente serviços de 

conteúdos em linha portáveis no Estado-

Membro de residência dos assinantes têm 

sempre o direito de prestar tais serviços aos 

assinantes quando estes estão 

temporariamente presentes noutro Estado-

Membro. Este objetivo deve ser atingido 
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Membro. Este objetivo deve ser atingido 

estabelecendo que a prestação, o acesso e a 

utilização desse serviço de conteúdos em 

linha devem ser considerados como 

ocorrendo no Estado-Membro de 

residência do assinante. 

estabelecendo que a prestação, o acesso e a 

utilização desse serviço de conteúdos em 

linha devem ser considerados como 

ocorrendo no Estado-Membro de 

residência do assinante. Esta ficção 

jurídica não deve impedir o prestador de 

oferecer ao seu assinante, que se encontra 

temporariamente presente noutro Estado-

Membro, conteúdos em linha prestados 

legalmente pelo prestador nesse Estado-

Membro. Não deve, além disso, ser 

interpretada como impedindo os 

prestadores de serviços de oferecerem os 

seus serviços aos assinantes 

permanentemente localizados noutro 

Estado-Membro, desde que tenham sido 

adquiridas as licenças necessárias em 

conformidade com a Diretiva 2001/29/CE 

e a Diretiva 2014/26/CE do Parlamento 

Europeu e do Conselho1-A e que tenham 

autorização dos titulares de direitos para 

utilizarem os conteúdos.  

 ______________ 

 1-A Diretiva 2014/26/UE do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 26 de 

fevereiro de 2014, relativa à gestão 

coletiva dos direitos de autor e direitos 

conexos e ao licenciamento 

multiterritorial de direitos sobre obras 

musicais para utilização em linha no 

mercado interno (JO L 84 de 20.3.2014, p. 

72). 

 

Alteração  16 

Proposta de regulamento 

Considerando 21 

 

Texto da Comissão Alteração 

(21) No que diz respeito ao 

licenciamento de direitos de autor e de 

direitos conexos, tal significa que devem 

ser considerados como ocorrendo no 

Estado-Membro de residência do assinante 

os atos de reprodução, comunicação ao 

público e colocação à disposição de obras e 

(21) No que diz respeito ao 

licenciamento de direitos de autor e de 

direitos conexos, tal significa que devem 

ser considerados como ocorrendo no 

Estado-Membro de residência do assinante 

os atos de reprodução, comunicação ao 

público e colocação à disposição de obras e 
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de outras prestações protegidas, bem como 

os atos de extração ou reutilização em 

relação a bases de dados protegidas por 

direitos sui generis, que ocorrem quando o 

serviço é prestado a assinantes que estão 

temporariamente presentes num Estado-

Membro que não é o seu Estado-Membro 

de residência. Os prestadores de serviços 

devem, por conseguinte, ser considerados 

como executando tais atos ao abrigo das 

respetivas autorizações obtidas junto dos 

titulares dos direitos em causa para o 

Estado-Membro de residência dos referidos 

assinantes. Quando os prestadores de 

serviços podem realizar atos de 

comunicação ao público ou de reprodução 

no Estado-Membro do assinante com base 

numa autorização dos titulares dos direitos 

em causa, um assinante que está 

temporariamente num Estado-Membro que 

não o da sua residência deve poder ter 

acesso e utilizar o serviço e, quando 

necessário, realizar todos os atos de 

reprodução (como o descarregamento) a 

que teria direito no seu Estado-Membro de 

residência. A prestação de um serviço de 

conteúdos em linha por um prestador de 

serviços a um assinante temporariamente 

presente num Estado-Membro que não é o 

seu Estado-Membro de residência e a 

utilização do serviço por esse assinante em 

conformidade com o presente regulamento 

não devem constituir uma violação dos 

direitos de autor e direitos conexos ou 

quaisquer outros direitos relevantes para a 

utilização do conteúdo no referido serviço. 

de outras prestações protegidas, bem como 

os atos de extração ou reutilização em 

relação a bases de dados protegidas por 

direitos sui generis, que ocorrem quando o 

serviço é prestado a assinantes que estão 

temporariamente presentes num Estado-

Membro que não é o seu Estado-Membro 

de residência. Os prestadores de serviços 

devem, por conseguinte, ser considerados 

como executando tais atos ao abrigo das 

respetivas autorizações obtidas junto dos 

titulares dos direitos em causa para o 

Estado-Membro de residência dos referidos 

assinantes. Quando os prestadores de 

serviços podem realizar atos de 

comunicação ao público ou de reprodução 

no Estado-Membro do assinante com base 

numa autorização dos titulares dos direitos 

em causa, um assinante que está 

temporariamente num Estado-Membro que 

não o da sua residência deve poder ter 

acesso e utilizar o serviço e, quando 

necessário, realizar todos os atos de 

reprodução (como o descarregamento) a 

que teria direito no seu Estado-Membro de 

residência. Desde que o Estado-Membro 

de residência do assinante tenha sido 

efetivamente verificado, nos termos do 

presente regulamento, a prestação de um 

serviço de conteúdos em linha por um 

prestador de serviços a um assinante 

temporariamente presente num Estado-

Membro que não é o seu Estado-Membro 

de residência e a utilização do serviço por 

esse assinante em conformidade com o 

presente regulamento não devem constituir 

uma violação dos direitos de autor e 

direitos conexos ou quaisquer outros 

direitos relevantes para a utilização do 

conteúdo no referido serviço. 

 

Alteração  17 

Proposta de regulamento 

Considerando 21-A (novo) 
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Texto da Comissão Alteração 

 (21-A) Por forma a salvaguardar a 

diversidade cultural e linguística, a 

produção, a comercialização e a 

distribuição dos conteúdos criativos em 

toda a União, especialmente no que se 

refere ao setor audiovisual e aos direitos 

dos autores e criadores que estão 

protegidos por direitos de autor, o 

presente regulamento deve ser limitado à 

portabilidade transfronteiras dos 

conteúdos legalmente adquiridos e não 

deve ser, em caso algum, alargado ao 

acesso transfronteiras dos serviços de 

conteúdos em linha nos Estados-Membros 

em que o prestador dos serviços de 

conteúdos em linha não tem autorização 

dos criadores e titulares de direitos para 

utilizar tais conteúdos. 

 

Alteração  18 

Proposta de regulamento 

Considerando 21-B (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (21-B) Os prestadores e titulares de 

direitos relevantes para a prestação de 

serviços de conteúdos em linha não 

deverão poder obviar à aplicação do 

presente regulamento escolhendo a 

legislação de um país terceiro como 

legislação aplicável aos contratos 

celebrados entre eles ou entre prestadores 

e assinantes. 

 

Alteração  19 

Proposta de regulamento 

Considerando 22-A (novo) 
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Texto da Comissão Alteração 

 (22-A) Caso um assinante não forneça as 

informações necessárias e o prestador não 

consiga verificar o Estado-Membro de 

residência do mesmo, tal como exigido ao 

abrigo do presente regulamento, o 

prestador não deverá permitir a 

portabilidade transfronteiras dos serviços 

de conteúdos em linha a esse assinante 

nos termos do presente regulamento. 

 

Alteração  20 

Proposta de regulamento 

Considerando 23 

 

Texto da Comissão Alteração 

(23) Os prestadores de serviços devem 

assegurar que os seus assinantes sejam 

devidamente informados das condições em 

que podem beneficiar dos serviços de 

conteúdos em linha noutros Estados-

Membros que não o seu Estado-Membro 

de residência. O regulamento permite aos 

titulares de direitos exigir que o prestador 

de serviços utilize meios eficazes para 

verificar que o serviço de conteúdos em 

linha é prestado em conformidade com o 

presente regulamento. Porém há que 

garantir que os meios necessários são 

razoáveis e não vão além do que é 

necessário para atingir essa finalidade. 

Exemplos de medidas de natureza técnica 

e organizativa necessárias podem incluir 

a verificação por amostragem de 

endereços IP em vez de uma 

monitorização constante da localização, 

informações transparentes para as 

pessoas sobre os métodos utilizados para a 

verificação e as suas finalidades e 

medidas de segurança adequadas. 

Considerando que, para fins de 

verificação, o que importa não é a 

localização, mas sim o Estado-Membro a 

partir do qual o assinante está a aceder ao 

(23) Os prestadores de serviços devem 

assegurar que os seus assinantes sejam 

devidamente informados das condições em 

que podem beneficiar dos serviços de 

conteúdos em linha noutros Estados-

Membros que não o seu Estado-Membro 

de residência. O regulamento obriga o 

prestador de serviços a utilizar meios 

eficazes para verificar que o serviço de 

conteúdos em linha é prestado em 

conformidade com o presente regulamento. 

A lista de meios de verificação prevista no 

presente regulamento visa proporcionar 
segurança jurídica no que respeita aos 

meios de verificação utilizados pelos 

prestadores de serviços, oferecendo 

simultaneamente meios flexíveis e 

suficientes que permitam aos prestadores 
do serviço autenticar e verificar o acesso 

dos assinantes, assim como o seu Estado-

Membro de residência. 
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serviço, os dados exatos de localização 

não devem ser recolhidos nem tratados 

para este efeito. Do mesmo modo, quando 

a autenticação de um assinante é 

suficiente para a prestação do serviço, 

não deve ser exigida a identificação do 

assinante. 

 

Alteração  21 

Proposta de regulamento 

Considerando 23-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (23-A) Os titulares de direitos podem 

retirar os direitos licenciados a um 

prestador de serviços caso o mesmo seja 

incapaz de demonstrar que se conforma 

com a obrigação de verificar, de forma 

eficaz, o Estado-Membro de residência do 

assinante, em conformidade com o 

presente regulamento. Porém, há que 

garantir que os meios de autenticação e 

de verificação necessários são eficazes e 

adaptados à natureza do serviço de 

conteúdos em linha em causa, sendo 

simultaneamente razoáveis e não indo 

além do que é necessário para atingir essa 

finalidade. Em cada caso, deve ser 

tomado em consideração o meio de 

verificação do Estado-Membro em causa, 

assim como o tipo de serviços de 

conteúdos em linha. A fim de garantir a 

segurança jurídica, os prestadores de 

serviços devem basear-se numa 

combinação de, pelo menos, dois dos 

métodos de verificação previstos no 

presente regulamento, escolhidos através 

de um acordo entre os titulares dos 

direitos e os prestadores de serviços. 

Exemplos de medidas de natureza técnica 

e organizativa necessárias podem incluir 

a verificação por amostragem de 

endereços IP em vez de uma 

monitorização constante da localização, a 

prestação de informações transparentes 

às pessoas sobre os métodos utilizados 
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para a verificação e as suas finalidades, 

assim como medidas de segurança 

adequadas. Considerando que, para fins 

de verificação, o que importa não é a 

localização específica ou o país, mas sim 

se a pessoa que acede ao serviço se 

encontra no seu Estado-Membro de 

residência ou não, os dados exatos de 

localização, para além da verificação da 

residência, não devem ser recolhidos nem 

tratados para este efeito. Do mesmo modo, 

quando a autenticação de um assinante é 

suficiente para a prestação do serviço, 

não deve ser exigida a identificação do 

assinante. 

 

Alteração  22 

Proposta de regulamento 

Considerando 23-B (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (23-B) A fim de permitir a portabilidade 

transfronteiras dos serviços de conteúdos 

em linha, o poder de adotar atos em 

conformidade com o artigo 290.º do 

Tratado sobre o Funcionamento da União 

Europeia deve ser delegado na Comissão, 

no que respeita à lista de meios de 

verificação do Estado-Membro de 

residência do assinante, preparada e 

elaborada em consulta com o sector, 

incluindo os pequenos titulares de 

direitos. É particularmente importante 

que a Comissão proceda a consultas 

adequadas durante os trabalhos 

preparatórios, inclusive a nível de peritos, 

conduzidas em conformidade com os 

princípios estabelecidos no Acordo 

Interinstitucional sobre «Legislar 

Melhor», de 13 de abril de 2016. Em 

particular, a fim de assegurar a igualdade 

de participação na preparação dos atos 

delegados, o Parlamento Europeu e o 

Conselho recebem todos os documentos 

ao mesmo tempo que os peritos dos 

Estados-Membros, e os respetivos peritos 
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têm sistematicamente acesso às reuniões 

dos grupos de peritos da Comissão que 

tratem da preparação dos atos delegados. 

 

Alteração  23 

Proposta de regulamento 

Considerando 24 

 

Texto da Comissão Alteração 

(24) O presente regulamento respeita os 

direitos fundamentais e observa os 

princípios reconhecidos na Carta dos 

Direitos Fundamentais da União Europeia. 

Por conseguinte, o presente regulamento 

deve ser interpretado e aplicado em 

conformidade com os referidos direitos e 

princípios, nomeadamente o direito ao 

respeito pela vida privada e familiar, o 

direito à proteção dos dados pessoais e o 

direito à liberdade de expressão e à 

liberdade de empresa. Qualquer tratamento 

de dados pessoais ao abrigo do presente 

regulamento deve respeitar os direitos 

fundamentais, nomeadamente o direito ao 

respeito pela vida privada e familiar e o 

direito à proteção de dados pessoais, 

consagrados nos artigos 7.º e 8.º da Carta 

dos Direitos Fundamentais da União 

Europeia, e devem estar em conformidade 

com as Diretivas 95/46/CE27 e 

2002/58/CE28. Os prestadores de serviços 

devem, em especial, assegurar que 

qualquer tratamento de dados pessoais ao 

abrigo do presente regulamento seja 

necessário e proporcionado à finalidade 

relevante. 

(24) O presente regulamento respeita os 

direitos fundamentais e observa os 

princípios reconhecidos na Carta dos 

Direitos Fundamentais da União Europeia. 

Por conseguinte, o presente regulamento 

deve ser interpretado e aplicado em 

conformidade com os referidos direitos e 

princípios, nomeadamente o direito ao 

respeito pela vida privada e familiar, o 

direito à proteção dos dados pessoais, o 

direito de propriedade, incluindo direitos 

de propriedade intelectual, e o direito à 

liberdade de expressão e à liberdade de 

empresa. Qualquer tratamento de dados 

pessoais ao abrigo do presente regulamento 

deve respeitar os direitos fundamentais, 

nomeadamente o direito ao respeito pela 

vida privada e familiar e o direito à 

proteção de dados pessoais, consagrados 

nos artigos 7.º e 8.º da Carta dos Direitos 

Fundamentais da União Europeia, e devem 

estar em conformidade com as Diretivas 

95/46/CE27 e 2002/58/CE28. Os prestadores 

de serviços devem, em especial, assegurar 

que qualquer tratamento de dados pessoais 

ao abrigo do presente regulamento seja 

necessário e proporcionado à finalidade 

relevante. 

__________________ __________________ 

27 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 

27 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 



 

AD\1101213PT.doc 21/34 PE578.729v02-00 

 PT 

23.11.1995, pp. 31-50. 23.11.1995, p. 31). 

28 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 

sector das comunicações eletrónicas 

(diretiva relativa à privacidade e às 

comunicações eletrónicas) (JO L 201 de 

31.7.2002, p. 37), com a redação que lhe 

foi dada pelas Diretivas 2006/24/CE e 

2009/136/CE, designada «Diretiva 

Privacidade e Comunicações 

Eletrónicas». 

28 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 

sector das comunicações eletrónicas 

(Diretiva relativa à privacidade e às 

comunicações eletrónicas) (JO L 201 de 

31.7.2002, p. 37). 

 

Alteração  24 

Proposta de regulamento 

Considerando 24-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (24-A) O presente regulamento deve 

respeitar as obrigações a que a União está 

sujeita ao abrigo de tratados 

internacionais que protegem os direitos de 

autor e direitos conexos, incluindo a 

Convenção de Berna relativa à proteção 

das obras literárias e artísticas, o Tratado 

da Propriedade Intelectual da 

Organização Mundial da Propriedade 

Intelectual (OMPI) e o Tratado da OMPI 

sobre prestações e fonogramas. 

 

Alteração  25 

Proposta de regulamento 

Considerando 27 

 

Texto da Comissão Alteração 

(27) Uma vez que o regulamento será, 

por conseguinte, aplicável a alguns 

contratos e direitos adquiridos antes da 

data da sua aplicação, é também oportuno 

prever um período razoável entre a data de 

entrada em vigor do presente regulamento 

(27) Uma vez que o regulamento será, 

por conseguinte, aplicável a alguns 

contratos e direitos adquiridos antes da 

data da sua aplicação, é também oportuno 

prever um período razoável entre a data de 

entrada em vigor do presente regulamento 
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e a data da sua aplicação, permitindo aos 

titulares de direitos e aos prestadores de 

serviços tomar as disposições necessárias 

para se adaptarem à nova situação, bem 

como aos prestadores de serviços alterar os 

termos de utilização dos seus serviços. 

e a data da sua aplicação, permitindo aos 

titulares de direitos e aos prestadores de 

serviços tomar as disposições necessárias 

para se adaptarem à nova situação, bem 

como aos prestadores de serviços alterar os 

termos de utilização dos seus serviços. As 

alterações aos termos de utilização dos 

serviços de conteúdos em linha oferecidos 

em pacotes que combinem um serviço de 

telecomunicações e um serviço de 

conteúdos em linha efetuadas 

estritamente para respeitar o presente 

regulamento não devem dar o direito aos 

assinantes, ao abrigo das legislações 

nacionais que transpõem o quadro 

regulamento relativo às redes e serviços 

de comunicações eletrónicas, de rescindir 

os contratos de prestação de tais serviços 

de comunicações eletrónicas. 

 

Alteração  26 

Proposta de regulamento 

Considerando 28 

 

Texto da Comissão Alteração 

(28) A fim de atingir o objetivo de 

garantir a portabilidade transfronteiras dos 

serviços de conteúdos em linha na União, é 

adequado adotar um regulamento, que é 

diretamente aplicável nos Estados-

Membros. Tal é necessário para garantir 

uma aplicação uniforme das regras de 

portabilidade transfronteiras em todos os 

Estados-Membros e a sua entrada em vigor 

na mesma data relativamente a todos os 

serviços de conteúdos em linha. Um 

regulamento é o único diploma que garante 

o grau de segurança jurídica necessário 

para os consumidores poderem beneficiar 

plenamente da portabilidade transfronteiras 

em toda a União. 

(28) A fim de atingir o objetivo de 

garantir a portabilidade transfronteiras dos 

serviços de conteúdos em linha na União, é 

adequado adotar um regulamento, que é 

diretamente aplicável nos Estados-

Membros. Tal é necessário para garantir 

uma aplicação uniforme das regras de 

portabilidade transfronteiras em todos os 

Estados-Membros e a sua entrada em vigor 

na mesma data relativamente a todos os 

serviços de conteúdos em linha. Um 

regulamento é o único diploma que garante 

o grau de segurança jurídica necessário 

para os consumidores poderem beneficiar 

plenamente da portabilidade transfronteiras 

em toda a União: a escolha deste tipo de 

ato jurídico reflete os objetivos especiais 

das regras de portabilidade 

transfronteiras e as circunstâncias 

excecionais subjacentes aos mesmos, pelo 

que não deve ser considerada como 
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constituindo um precedente para 

qualquer ato jurídico posterior da União 

no domínio dos direitos de autor. 

 

 

Alteração  27 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

O presente regulamento introduz uma 

abordagem comum destinada a garantir que 

os assinantes de serviços de conteúdos em 

linha na União possam ter acesso e utilizar 

esses serviços quando estão 

temporariamente presentes num Estado-

Membro. 

O presente regulamento introduz uma 

abordagem comum destinada a garantir que 

os assinantes de serviços de conteúdos em 

linha legalmente adquiridos nos seus 

Estados-Membros de residência possam 

ter acesso e utilizar esses serviços quando 

estão temporariamente presentes num 

Estado-Membro que não o de residência, 

respeitando ao mesmo tempo todos os 

direitos de autor e direitos conexos dos 

conteúdos acedidos e utilizados e na 

condição de o prestador de serviços de 

conteúdos em linha ter verificado o 

Estado-Membro do assinante nos termos 

do artigo 3.º-B (novo). 

 

 

Alteração  28 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – alínea c) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(c) «Estado-Membro de residência», o 

Estado-Membro em que o assinante tem a 

sua residência habitual; 

(c) «Estado-Membro de residência», o 

Estado-Membro em que o assinante tem a 

sua residência habitual, definido como o 

local onde se situa o seu centro 

permanente dos interesses, com a 

intenção de lhe atribuir um caráter 

duradouro, local ao qual volta 

regularmente e com o qual tem uma 

ligação contínua, como estabelecido com 

base nos meios de verificação em 

conformidade com o presente 
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regulamento; 

 

Alteração  29 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – alínea d) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(d) «Temporariamente presente», a 

presença de um assinante num Estado-

Membro que não seja o seu Estado-

Membro de residência; 

(d) «Temporariamente presente», a 

presença transitória de um assinante num 

Estado-Membro que não seja o seu Estado-

Membro de residência, desde que o 

assinante não transfira o centro de 

interesses para lá; 

 

Alteração  30 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – alínea e) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(e) «Serviços de conteúdos em linha», 

um serviço conforme definido nos artigos 

56.º e 57.º do Tratado sobre o 

Funcionamento da União Europeia que um 

prestador de serviços presta legalmente em 

linha no Estado-Membro de residência, em 

regime de portabilidade, e que é um 

serviço de comunicação social audiovisual 

na aceção do Diretiva 2010/13/UE ou um 

serviço cuja principal característica é a 

oferta de acesso e a utilização de obras e 

outras prestações protegidas ou 

transmissões de organismos de 

radiodifusão, quer em transmissão linear 

quer a pedido, que é prestado a um 

assinante segundo modalidades 

acordadas, quer: 

(e) «Serviços de conteúdos em linha», 

um serviço conforme definido nos artigos 

56.º e 57.º do Tratado sobre o 

Funcionamento da União Europeia que um 

prestador de serviços presta legalmente em 

linha no Estado-Membro de residência, em 

regime de portabilidade, e que é um 

serviço de comunicação social audiovisual 

na aceção do Diretiva 2010/13/UE ou um 

serviço cuja principal característica é a 

oferta de acesso legal e a utilização de 

obras e outras prestações protegidas ou 

transmissões de organismos de 

radiodifusão, quer em transmissão linear 

quer a pedido. 

(1) contra pagamento de uma 

prestação pecuniária ou 

 

(2) sem pagamento de uma prestação 

pecuniária, desde que o Estado-Membro 

de residência do assinante seja verificado 
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pelo prestador de serviços; 

 

 

Alteração  31 

Proposta de regulamento 

Artigo 3 – ponto 1-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (1-A) A obrigação estabelecida no n.º 1 

não se aplica ao acesso transfronteiras de 

conteúdos em linha para os quais o 

prestador de serviços não conseguiu 

autorização de utilização junto do titular 

de direitos. 

 

Alteração  32 

Proposta de regulamento 

Artigo 3 – ponto 3 

 

Texto da Comissão Alteração 

(3) O prestador de um serviço de 

conteúdos em linha deve informar o 

assinante da qualidade da prestação de 

serviços de conteúdos em linha em 

conformidade com o disposto no n.º 1. 

(3) O prestador de um serviço de 

conteúdos em linha deve, sempre que 

possível e com base nos dados ao seu 

dispor, informar previamente o assinante 

da qualidade da prestação de serviços de 

conteúdos em linha em conformidade com 

o disposto no n.º 1. 

 

Alteração  33 

Proposta de regulamento 

Artigo 3-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 Artigo 3.º-A 

 Opção de inclusão 

 Os prestadores de serviços de conteúdos 

em linha prestados sem pagamento de 

uma prestação pecuniária e que não 

dispõem ainda de um sistema de controlo 
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que verifique o Estado-Membro de 

residência do assinante com o mesmo 

grau de certeza que os serviços prestados 

mediante pagamento de uma prestação 

pecuniária podem optar por permitir a um 

assinante temporariamente presente num 

Estado-Membro ter acesso e utilizar o 

serviço de conteúdos em linha, desde que: 

 (a) verifique o Estado-Membro de 

residência dos seus assinantes, em 

conformidade com o presente 

regulamento; 

 (b) informe os titulares pertinentes de 

direitos de autor e direitos conexos ou 

titulares de quaisquer direitos relativos 

aos conteúdos de um serviço de conteúdos 

em linha, assim como os seus assinantes, 

num prazo razoável antes de permitir tal 

acesso e utilização; e 

 (c) aplique as disposições do presente 

regulamento a partir do momento em que 

permita a portabilidade transfronteiras 

aos seus assinantes. 

 

 

Alteração  34 

Proposta de regulamento 

Artigo 3-B (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 Artigo 3.º-B 

 Obrigação de verificar o Estado-Membro 

de residência 

 1. O prestador de um serviço de 

conteúdos em linha que permita a um 

assinante temporariamente presente num 

Estado-Membro ter acesso e utilizar o 

serviço de conteúdos em linha deve 

verificar efetivamente o Estado-Membro 

de residência do assinante. 

 2. Por forma a dar cumprimento à 

obrigação estabelecida no n.º 1, o 

prestador deve recorrer a uma 
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combinação de, pelo menos, dois dos 

seguintes meios de verificação: 

 (a) um documento de identificação ou 

qualquer outro documento válido que 

confirme o Estado-Membro de residência 

do assinante, que deve incluir um meio de 

identificação eletrónico; 

 (b) o endereço de faturação ou o 

endereço postal do assinante; 

 (c) os dados de pagamento, tais como 

a conta bancária ou o cartão de débito ou 

crédito local do assinante; 

 (d) o local da instalação de um 

descodificador ou dispositivo semelhante 

utilizado para a prestação de serviços ao 

assinante; 

 (e) o assinante que seja parte num 

contrato relativo à ligação telefónica, à 

Internet ou equivalente no Estado-

Membro; 

 (f) o assinante que pague uma taxa de 

licença por outros serviços prestados no 

Estado-Membro, tais como serviços 

públicos de radiodifusão; 

 (g) amostragem do endereço de 

protocolo Internet (IP) para identificar o 

Estado-Membro onde o assinante acede e 

utiliza os serviços de conteúdos em linha 

ou identificação do Estado-Membro 

através de outros meios de geolocalização. 

 (h) o registo eleitoral nacional, se 

estiver publicamente disponível;  

 (i) a confirmação de pagamento de 

impostos, se estiver publicamente 

disponível. 

 3. Os meios de verificação devem ter 

em conta a natureza do serviço, ser 

razoáveis e não ir além do que é 

necessário para efeitos de verificação do 

Estado-Membro de residência do 

assinante. 

 4.  O prestador e os titulares de 

direitos de autor e direitos conexos ou 

titulares de quaisquer direitos relativos 
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aos conteúdos de um serviço de conteúdos 

em linha podem acordar sobre a 

combinação e o número de meios de 

verificação referidos no n.º 2, com vista à 

verificação do Estado-Membro de 

residência. 

 5. O tratamento dos dados pessoais 

na sequência da verificação deve ser 

efetuado em conformidade com o 

Regulamento 2016/679/UE do 

Parlamento Europeu e do Conselho1-A e 

com a Diretiva 2002/58/CE do 

Parlamento Europeu e do Conselho1-B. 

 6. O prestador tem direito a solicitar 

as informações necessárias ao assinante 

para efeitos de verificação do seu Estado-

Membro de residência. Se o assinante não 

fornecer as informações e, 

consequentemente, o prestador não for 

capaz de efetivamente verificar o seu 

Estado-Membro de residência, tal como 

exigido pelo presente regulamento, o 

prestador não deve, com base no presente 

regulamento, permitir ao assinante aceder 

aos serviços de conteúdos em linha 

enquanto estiver temporariamente 

presente num Estado-Membro. 

 7. Com vista a garantir que a lista de 

meios de verificação seja conforme com a 

evolução tecnológica, a Comissão fica 

habilitada a adotar atos delegados em 

conformidade com o artigo 7.º-A, a fim de 

alterar essa lista e incluir formas 

inovadoras de verificação, em 

conformidade com o n.º 3, desde que os 

meios de verificação listados no n.º 2 

sejam considerados obsoletos antes do 

final do período de avaliação de três anos 

do presente regulamento.  

 _________________ 

 1-A Regulamento (UE) 2016/679 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 

de abril de 2016, relativo à proteção das 

pessoas singulares no que diz respeito ao 

tratamento de dados pessoais e à livre 

circulação desses dados, e que revoga a 

Diretiva 95/46/CE (Regulamento Geral 
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sobre a Proteção de Dados) (JO L 119 de 

4.5.2016, p. 1). 

 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 

(Diretiva relativa à privacidade e às 

comunicações eletrónicas) (JO L 201 de 

31.7.2002, p. 37). 

 

 

Alteração  35 

Proposta de regulamento 

Artigo 4 – parágrafo 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

A prestação de um serviço de conteúdos 

em linha, bem como o acesso e a utilização 

do mesmo por um assinante, em 

conformidade com o disposto no artigo 3.º, 

n.º 1, são considerados como ocorrendo 

exclusivamente no Estado-Membro de 

residência, nomeadamente para fins do 

disposto na Diretiva 96/9/CE, na Diretiva 

2001/29/CE, na Diretiva 2006/115/CE, na 

Diretiva 2009/24 e na Diretiva 

2010/13/UE. 

A prestação de um serviço de conteúdos 

em linha, bem como o acesso e a utilização 

do mesmo por um assinante, em 

conformidade com o disposto no artigo 3.º, 

n.º 1, são considerados como ocorrendo 

exclusivamente no Estado-Membro de 

residência, nomeadamente para fins do 

disposto na Diretiva 96/9/CE, na Diretiva 

2001/29/CE, na Diretiva 2006/115/CE e na 

Diretiva 2009/24. 

 

Alteração  36 

Proposta de regulamento 

Artigo 5 – ponto 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

(1) São inaplicáveis todas as 

disposições contratuais, incluindo entre os 

titulares de direitos de autor e direitos 

conexos, titulares de quaisquer outros 

direitos relevantes para a utilização de 

conteúdos em serviços de conteúdos em 

linha e prestadores de serviços, bem como 

entre prestadores de serviços e assinantes, 

(1) São inaplicáveis todas as 

disposições contratuais, incluindo entre os 

titulares de direitos de autor e direitos 

conexos, titulares de quaisquer outros 

direitos relevantes para o acesso e a 

utilização de conteúdos em serviços de 

conteúdos em linha e prestadores de 

serviços, bem como entre prestadores de 
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que sejam contrárias ao disposto no artigo 

3.º, n.º 1, e no artigo 4.º. 

serviços e assinantes, que sejam contrárias 

ao disposto no presente regulamento. As 

alterações contratuais decorrentes da 

aplicação do presente regulamento não 

conferem qualquer direito de rescisão de 

qualquer contrato ou acordo celebrado 

entre o assinante e o prestador ou entre o 

prestador e o titular de direitos. As 

alterações, os ajustamentos e quaisquer 

alterações contratuais decorrentes da 

aplicação do presente regulamento não 

constituem uma razão válida para o 

ajustamento dos encargos, taxas e tarifas 

ou de qualquer outra relação financeira 

entre o assinante, o prestador e o titular 

de direitos. 

 

 

 

Alteração  37 

Proposta de regulamento 

Artigo 5 – ponto 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

(2) Não obstante o disposto no n.º 1, 

os titulares de direitos de autor e de 

direitos conexos ou os titulares de outros 

direitos sobre o conteúdo de serviços de 

conteúdos em linha podem exigir que o 

prestador de serviços utilize meios eficazes 

para verificar que o serviço de conteúdos 

em linha é prestado em conformidade com 

o disposto no artigo 3.º, n.º 1, desde que os 

meios necessários sejam razoáveis e não 

vão além do que é necessário para atingir 

a sua finalidade. 

(2) Os prestadores de serviços devem 

utilizar meios eficazes para verificar que o 

serviço de conteúdos em linha seja 

prestado em conformidade com o presente 

regulamento e com o novo artigo 3.°-B 

(novo). Caso se afigure estritamente 

necessário e razoável, os titulares de 

direitos podem exigir a aplicação de 

outras medidas, desde que as medidas 

necessárias sejam razoáveis e não vão 

além do que é necessário para atingir a 

sua finalidade, ou obriguem a qualquer 

alteração nos contratos celebrados entre 

os titulares de direitos e os prestadores de 

serviços. Os titulares de direitos de autor e 

de direitos conexos ou os titulares de 

outros direitos sobre o conteúdo de 

serviços de conteúdos em linha podem 

retirar ao prestador a licença de utilização 

dos conteúdos sobre os quais têm direitos, 

caso o prestador não atue em 

conformidade com o disposto no artigo 
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3.º-B (novo). 

 

 

Alteração  38 

Proposta de regulamento 

Artigo 5 – ponto 2-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (2-A) Os titulares de direitos de autor e 

de direitos conexos ou os titulares de 

outros direitos no âmbito de um serviço de 

conteúdos em linha podem autorizar os 

prestadores de serviços titulares de 

licenças multiterritoriais, nos termos do 

título III da Diretiva 2014/26/UE do 

Parlamento Europeu e do Conselho1-A, a 

acederem e utilizarem os seus conteúdos 

em conformidade com o presente 

regulamento, sem verificação do Estado-

Membro de residência. 

 _______________ 

 1-A Diretiva 2014/26/UE do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 26 de 

fevereiro de 2014, relativa à gestão 

coletiva dos direitos de autor e direitos 

conexos e à concessão de licenças 

multiterritoriais de direitos sobre obras 

musicais para utilização em linha no 

mercado interno (JO L 84, 20.3.2014, p. 

72). 

 

Alteração  39 

Proposta de regulamento 

Artigo 7-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 Artigo 7.º-A 

 Exercício da delegação 

 1.  O poder de adotar atos delegados é 

conferido à Comissão nas condições 
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estabelecidas no presente artigo. 

 2.  A delegação de poderes a que se 

refere o artigo 3.º-B (novo) é conferida à 

Comissão por prazo indeterminado, a 

partir de …*. [data de entrada em vigor 

do ato legislativo de base ou qualquer 

outra data fixada pelos colegisladores].  

 3.  A delegação de poderes referida no 

artigo 3.º-B (novo) pode ser revogada em 

qualquer momento pelo Parlamento 

Europeu ou pelo Conselho. A decisão de 

revogação põe termo à delegação dos 

poderes nela especificados. A decisão de 

revogação produz efeitos a partir do dia 

seguinte ao da sua publicação no Jornal 

Oficial da União Europeia ou de uma 

data posterior nela especificada. A 

decisão de revogação não afeta os atos 

delegados já em vigor. 

 4.  Antes de adotar um ato delegado, a 

Comissão consulta os peritos designados 

por cada Estado-Membro de acordo com 

os princípios estabelecidos no Acordo 

Interinstitucional de 13 de abril de 2016 

sobre legislar melhor. 

 5.  Assim que adotar um ato delegado, 

a Comissão notifica-o simultaneamente 

ao Parlamento Europeu e ao Conselho. 

 6.  Os atos delegados adotados nos 

termos do artigo 3.º-B (novo) só entram 

em vigor se não tiverem sido formuladas 

objeções pelo Parlamento Europeu ou 

pelo Conselho no prazo de [dois meses] a 

contar da notificação do ato ao 

Parlamento Europeu e ao Conselho, ou 

se, antes do termo desse prazo, o 

Parlamento Europeu e o Conselho 

tiverem informado a Comissão de que não 

têm objeções a formular. O referido prazo 

é prorrogado por [dois meses] por 

iniciativa do Parlamento Europeu ou do 

Conselho. 
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Alteração  40 

Proposta de regulamento 

Artigo 7-B (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 Artigo 7 B 

 Avaliação 

 Três anos após a entrada em vigor do 

presente regulamento, a Comissão 

avaliará a sua aplicação e apresentará um 

relatório sobre a mesma ao Parlamento 

Europeu e ao Conselho. O relatório 

incluirá uma avaliação sobre a utilização 

da portabilidade transfronteiras e a 

verificação do Estado-Membro de 

residência e, se necessário, sobre a 

necessidade de uma revisão. O relatório 

de avaliação é acompanhado de 

propostas, legislativas ou não, destinadas 

a melhorar a aplicação do presente 

regulamento. 

 

 

Alteração  41 

Proposta de regulamento 

Artigo 8 – ponto 2 – parágrafo 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

O presente regulamento é aplicável a partir 

de [data: 6 meses após a data da sua 

publicação]. 

O presente regulamento é aplicável a partir 

de [data: 12 meses após a data da sua 

publicação]. 
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