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COMISSÃO EUROPEIA – COMUNICADO DE IMPRENSA 

Agenda digital: Comissão pede a Tribunal de 
Justiça que multe cinco Estados-Membros por 
desrespeito do prazo de transposição das regras 
das telecomunicações  
Bruxelas, 31 de maio de 2012 – A Comissão Europeia decidiu levar a tribunal cinco 
Estados-Membros – Bélgica, Eslovénia, Países Baixos, Polónia e Portugal –, que 
ainda não transpuseram para o direito nacional as regras revistas das 
telecomunicações adotadas pela União Europeia. O prazo oficial de transposição 
terminava a 25 de maio de 2011. A Comissão propôs igualmente que o Tribunal de 
Justiça impusesse a cada Estado-Membro uma coima diária (vide quadro a seguir), 
a pagar desde a data do acórdão até à notificação da transposição cabal das 
regras das telecomunicações para o direito nacional. Nos 22 Estados-Membros 
que transpuseram as referidas regras, os particulares e as empresas desfrutam 
agora de mercados mais concorrenciais e os consumidores ganharam novos 
direitos, como mudarem de operador de um dia para o outro sem alteração do 
número de telefone ou serem informados sem demora em caso de violação dos 
seus dados pessoais em linha (vide IP/11/622).  

As coimas propostas são: 

Estado-Membro Coima diária 
Bélgica 70 353,36 € 

Eslovénia 13 063,68 € 

Países Baixos 105 688,8 € 

Polónia 112 190,4 € 

Portugal 22 014,72 € 

 

Em conformidade com o Tratado de Lisboa, a Comissão, ao recorrer ao Tribunal 
de Justiça da União Europeia contra um Estado-Membro que não lhe comunicou 
as medidas de transposição de disposições europeias, pode propor que o tribunal 
imponha sanções pecuniárias. As sanções deverão ter em conta a duração e a 
gravidade da infração, bem como a dimensão do Estado-Membro prevaricador.  

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/622&format=HTML&aged=1&language=EN&guiLanguage=en
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Historial 
As novas regras das telecomunicações proporcionam aos cidadãos e às empresas 
da UE um nível mais elevado de proteção dos seus direitos de consumidores e um 
leque de escolha mais amplo, designadamente a possibilidade de mudarem, de um 
dia útil para o outro, de operador de comunicações telefónicas, fixas ou móveis, 
sem mudarem de número (vide MEMO/11/319). As regras obrigam também os 
operadores a garantirem adequadamente a segurança dos dados pessoais e a 
informarem prontamente os clientes e as autoridades de proteção dos dados em 
caso de perda de dados pessoais. Aos utilizadores da Internet deverão ser 
prestadas mais informações quando outras partes guardem ou acedam a dados 
nos seus computadores e as ferramentas de combate ao spam são reforçadas 
(vide MEMO/11/320). As novas regras asseguram igualmente uma regulação mais 
coerente e mais eficaz dos mercados de telecomunicações em toda a Europa (vide 
MEMO/11/321). 
As regras revistas da UE que regulam as redes e serviços de telecomunicações 
foram formalmente adotadas pelo Parlamento Europeu e pelo Conselho em finais 
de 2009 (MEMO/09/491). As duas instituições estabeleceram para a transposição 
das disposições para o direito nacional dos 27 Estados-Membros a data-limite de 
25 de maio de 2011. 

Para darem execução cabal às novas disposições, os Estados-Membros têm de 
transpor para o direito nacional dois novos diplomas da UE, a Diretiva Legislar 
Melhor e a Diretiva Direitos dos Cidadãos, que, em conjunto, alteram outros cinco 
diplomas (a Diretiva-Quadro e as diretivas «Acesso», «Autorização», «Serviço 
Universal» e «Privacidade nas Comunicações Eletrónicas»).  

A Comissão propõe esta medida pelo facto de os Estados-Membros citados não 
terem ainda concluído o processo legislativo de transposição das disposições para 
o direito nacional e poderá não lhe dar seguimento se as medidas de transposição 
lhe forem notificadas.  

Ligações úteis 
Para mais informações sobre os processos por infração, ver MEMO/12/387 

Panorâmica dos processos por infração no domínio das telecomunicações 

Sítio Web da Agenda Digital: 

 

 

Contactos : 
 Ryan Heath  (+32 2 296 17 16); Twitter: @ECspokesRyan 
 Linda Cain  (+32 2 299 90 19) 
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