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Alteração  1 

Proposta de regulamento 

Considerando 3 

 

Texto da Comissão Alteração 

(3) O Regulamento (UE) 2015/2120 

estabelece um novo regime de fixação de 

preços de retalho dos serviços de 

itinerância regulados a nível da União, a 

fim de abolir as sobretaxas de itinerância a 

nível retalhista sem distorcer os mercados 

domésticos e os mercados visitados. 

(3) O Regulamento (UE) 2015/2120 

estabelece um novo regime de fixação de 

preços de retalho dos serviços de 

itinerância regulados a nível da União, a 

fim de abolir as sobretaxas de itinerância a 

nível retalhista a partir de 15 de junho de 

2017, sem distorcer os mercados 

domésticos e os mercados visitados, uma 

vez que não há qualquer justificação para 

a existência de tarifas de itinerância 

numa Europa sem fronteiras; 

 

Alteração  2 

Proposta de regulamento 

Considerando 3-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (3-A) O Regulamento (UE) 2015/2120 

prevê a possibilidade de um prestador de 
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itinerância aplicar uma “política de 

utilização razoável”, em conformidade 

com os atos de execução a que se refere o 

artigo 6.°-D do Regulamento (UE) n.° 

531/2012. Uma política adequada de 

utilização razoável tem um papel crucial a 

desempenhar para assegurar um modelo 

sustentável do ponto de vista financeiro 

dos mercados grossistas e retalhistas de 

itinerância. Uma política de utilização 

razoável generosa para os consumidores 

deve ser acompanhada de limites 

máximos das tarifas grossistas que 

reflitam os custos reais da oferta de 

serviços de itinerância e que permitam ao 

maior número possível de operadores 

oferecer tarifas semelhantes às nacionais 

(“roam-like-at-home”), sem aumentar 

exageradamente os custos, sem prejudicar 

a competitividade dos mercados internos e 

sem aumentar os preços para os clientes 

domésticos. 

 

Alteração  3 

Proposta de regulamento 

Considerando 4 

 

Texto da Comissão Alteração 

(4) A abolição das sobretaxas de 

itinerância a nível retalhista, introduzida 

pelo Regulamento (UE) 2015/2120, e 

também designada RLAH («roam-like-at-

home» - aplicação no estrangeiro das 

mesmas tarifas do país de origem), é 

necessária para estabelecer e facilitar o 

funcionamento de um mercado único 

digital em toda a União. Porém, o 

regulamento não é suficiente para 

assegurar o correto funcionamento do 

mercado de itinerância. 

(4) A abolição das sobretaxas de 

itinerância a nível retalhista, introduzida 

pelo Regulamento (UE) 2015/2120, e 

também designada RLAH (“roam-like-at-

home” - aplicação no estrangeiro das 

mesmas tarifas do país de origem), é 

necessária para estabelecer e facilitar o 

funcionamento de um mercado único 

digital em toda a União, bem como para 

reduzir os preços no consumidor; Porém, 

o regulamento não é suficiente para 

assegurar o correto e sustentável 

funcionamento do mercado de itinerância. 

O presente regulamento deve, por 

conseguinte, assegurar que os modelos de 

determinação de preços nos mercados 

nacionais não sejam afetados pela 

abolição das sobretaxas de itinerância a 
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nível retalhista. 

 

Alteração  4 

Proposta de regulamento 

Considerando 5 

 

Texto da Comissão Alteração 

(5) A abolição das sobretaxas de 

itinerância a partir de 15 de junho de 2017, 

prevista no Regulamento (UE) n.º 

531/2012, está, portanto, sujeita à 

aplicabilidade de um ato legislativo 

proposto pela Comissão que estipule 

medidas adequadas na sequência da sua 

análise aos mercados grossistas de 

itinerância. 

(5) A abolição das sobretaxas de 

itinerância a partir de 15 de junho de 2017, 

prevista no Regulamento (UE) n.º 

531/2012, está, portanto, sujeita à 

aplicabilidade de um ato legislativo 

proposto pela Comissão que estipule 

medidas adequadas na sequência da sua 

análise aos mercados grossistas de 

itinerância, de modo a tornar possível a 

abolição das sobretaxas de itinerância a 

nível retalhista. 

 

Alteração  5 

Proposta de regulamento 

Considerando 8 

 

Texto da Comissão Alteração 

(8) Em particular, o atual funcionamento 

dos mercados grossistas de itinerância 

poderia afetar a concorrência e o 

investimento nos mercados domésticos dos 

operadores de origem, devido às excessivas 

tarifas grossistas da itinerância, em 

comparação com as tarifas retalhistas 

domésticas aplicadas aos utilizadores 

finais. Tal aplica-se, em particular, aos 

operadores de menor dimensão ou aos 

operadores com mais tráfego de saída do 

que de entrada, tornando o sistema RLAH 

estruturalmente insustentável. 

(8) Em particular, o atual funcionamento 

dos mercados grossistas de itinerância 

poderia afetar a concorrência e o 

investimento nos mercados domésticos dos 

operadores de origem, devido às excessivas 

tarifas grossistas da itinerância, em 

comparação com as tarifas retalhistas 

domésticas aplicadas aos utilizadores 

finais. Tal aplica-se, em particular, aos 

operadores de menor dimensão, incluindo 

os operadores de redes móveis virtuais 

(ORMV), que são essenciais para uma 

concorrência saudável, e aos operadores 

com mais tráfego de saída do que de 

entrada, tornando o sistema RLAH 

estruturalmente insustentável. É 

igualmente essencial assegurar que a 

Diretiva.../... do Parlamento Europeu e do 

Conselho [o Código Europeu das 
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Comunicações Eletrónicas] preveja 

incentivos claros e coerentes a longo 

prazo para os investimentos privados no 

setor das telecomunicações. 

 

Alteração  6 

Proposta de regulamento 

Considerando 9 

 

Texto da Comissão Alteração 

(9) O funcionamento do mercado 

grossista de itinerância deveria permitir aos 

operadores recuperar todos os custos da 

prestação de serviços regulamentados de 

itinerância a nível grossista, incluindo os 

custos conjuntos e comuns. Assim, os 

incentivos ao investimento nas redes 

visitadas ficariam assegurados e evitar-se-

ia a distorção da concorrência doméstica 

nos mercados visitados, causada pela 

arbitragem regulamentar dos operadores 

que, acedendo por via da itinerância, 

conseguem competir em mercados 

nacionais visitados competitivos. 

(9) O funcionamento do mercado 

grossista de itinerância deveria permitir aos 

operadores recuperar todos os custos, 

incorridos de forma eficiente, da prestação 

de serviços regulamentados de itinerância a 

nível grossista, incluindo os custos 

conjuntos e comuns. Assim, os incentivos 

ao investimento nas redes visitadas 

ficariam assegurados e evitar-se-ia a 

distorção da concorrência doméstica nos 

mercados visitados, causada pela 

arbitragem regulamentar dos operadores 

que, acedendo por via da itinerância, 

conseguem competir em mercados 

nacionais visitados competitivos. 

 

Alteração  7 

Proposta de regulamento 

Considerando 11-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (11-A) A fim de facilitar o bom 

funcionamento do mercado interno para 

os serviços de itinerância a nível grossista, 

os operadores de redes móveis devem 

apenas poder recusar os pedidos de acesso 

à itinerância a nível grossista com base 

em critérios objetivos e depois de 

autorizados pela respetiva autoridade 

reguladora nacional. As empresas cujos 

pedidos de acesso à itinerância a nível 

grossista sejam recusados devem poder 

apresentar queixas às autoridades 
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reguladoras nacionais. No interesse da 

transparência, a autoridade reguladora 

nacional deve informar a Comissão desses 

pedidos de autorização e de todas as 

queixas apresentadas. A Comissão deve 

disponibilizar ao público as informações 

relativas a esses pedidos e queixas, sob 

reserva da obrigação de 

confidencialidade. 

 

Alteração  8 

Proposta de regulamento 

Considerando 12 

 

Texto da Comissão Alteração 

(12) No que respeita às regras relativas às 

tarifas grossistas, as obrigações 

regulamentares a nível da União devem ser 

mantidas, uma vez que qualquer medida 

que permita a utilização do RLAH em toda 

a União sem abordar o nível dos custos 

grossistas associados à prestação destes 

serviços poderá perturbar o mercado 

interno dos serviços de itinerância, 

desencorajando o desenvolvimento da 

concorrência. 

(12) No que respeita às regras relativas às 

tarifas grossistas, as obrigações 

regulamentares a nível da União devem ser 

mantidas, uma vez que qualquer medida 

que permita a utilização da RLAH em toda 

a União sem abordar o nível dos custos 

grossistas associados à prestação destes 

serviços poderá perturbar o mercado 

interno dos serviços de itinerância, 

desencorajando o desenvolvimento da 

concorrência. A concorrência é necessária 

para o mercado das telecomunicações, em 

especial para os novos operadores, os 

modelos de serviço tecnologicamente 

inovadores, as pequenas e médias 

empresas e as empresas em fase de 

arranque, tendo em conta a necessidade 

de promover o investimento nas 

infraestruturas de rede necessárias para 

suportar o aumento na utilização de 

serviços de dados, para o que contribuirá 

a introdução da RLAH. 

 

Alteração  9 

Proposta de regulamento 

Considerando 16 
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Texto da Comissão Alteração 

(16) Ao estabelecer uma tarifa máxima a 

nível retalhista para os serviços 

regulamentados de itinerância de dados, 

foram tidos em conta todos os 

componentes de acesso necessários para 

possibilitar a prestação de serviços de 

itinerância, incluindo os custos de trânsito 

relacionados com a prestação de tráfego de 

dados a um ponto de troca identificado por 

um operador da rede doméstica. 

(16) A utilização de serviços de dados 

está a aumentar rapidamente na União e 

em todo o mundo. A introdução do 

sistema RLAH a partir de 15 de junho de 

2017 contribuirá para esse crescimento no 

contexto da itinerância, originando a 

redução significativa do custo de 

transmissão por unidade de dados. A fim 

de ter em conta o aumento da utilização 

dos serviços de dados e a redução dos 

custos por unidade de dados consumida, o 

valor máximo da tarifa grossista para os 

serviços regulamentados de dados em 

itinerância deverá todos os anos sofrer 

uma redução. Ao estabelecer uma tarifa 

máxima a nível retalhista para os serviços 

regulamentados de itinerância de dados, 

foram tidos em conta todos os 

componentes de acesso necessários para 

possibilitar a prestação de serviços de 

itinerância, incluindo os custos de trânsito 

relacionados com a prestação de tráfego de 

dados a um ponto de troca identificado por 

um operador da rede doméstica. 

 

Alteração  10 

Proposta de regulamento 

Considerando 18 

 

Texto da Comissão Alteração 

(18) Por conseguinte, as atuais tarifas 

grossistas de itinerância máximas em 

termos de chamadas de voz, SMS e 

serviços de dados devem ser reduzidas. 

(18) Por conseguinte, as atuais tarifas 

grossistas de itinerância máximas em 

termos de chamadas de voz, SMS e 

serviços de dados devem ser reduzidas 

consideravelmente, para níveis mais 

próximos do custo real desses serviços. 

 

Alteração  11 

Proposta de regulamento 

Considerando 21 
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Texto da Comissão Alteração 

(21) Afigura-se necessário monitorizar e 

rever periodicamente o funcionamento dos 

mercados grossistas de itinerância e a sua 

relação com o mercado retalhista de 

itinerância, tendo em conta a evolução da 

concorrência e da tecnologia, bem como os 

fluxos de tráfego. Com vista a avaliar 

devidamente de que forma irão os 

mercados de itinerância adaptar-se às 

regras do sistema RLAH, devem ser 

reunidos dados suficientes sobre o 

funcionamento destes mercados após a 

aplicação das regras. 

(21) Afigura-se necessário monitorizar e 

rever periodicamente o funcionamento dos 

mercados grossistas de itinerância e a sua 

relação com o mercado retalhista de 

itinerância, tendo em conta a evolução da 

concorrência e da tecnologia, bem como os 

fluxos de tráfego. Para esse efeito, a 

Comissão deve apresentar, até 15 de 

dezembro de 2018, um relatório intercalar 

ao Parlamento Europeu e ao Conselho, 

com base nos dados disponíveis. A 

Comissão deve apresentar posteriormente 

ao Parlamento Europeu e ao Conselho 

relatórios de dois em dois anos. O 

primeiro relatório deve ser apresentado 

até 15 de dezembro de 2019. No seu 

relatório bienal, a Comissão deve avaliar, 

em particular, se o sistema RLAH tem 

qualquer impacto na evolução dos preços 

retalhistas e, em especial, na gama de 

planos tarifários disponíveis no mercado 

retalhista. Esse sistema deve incluir, por 

um lado, a avaliação do surgimento de 

planos tarifários que incluam apenas os 

serviços domésticos e excluam totalmente 

os serviços de itinerância, pondo assim em 

causa o próprio objetivo do sistema RLAH 

e, por outro, a avaliação de qualquer 

redução na disponibilidade de planos 

tarifários a preço fixo, o que pode também 

representar uma perda para os 

consumidores e prejudicar os objetivos do 

mercado único digital. Tal como no seu 

relatório sobre a análise do mercado 

grossista de itinerância, de 15 de junho de 

2016, os relatórios bienais da Comissão 

devem avaliar a capacidade dos 

operadores da rede visitada para 

recuperarem os custos eficientemente 

incorridos resultantes do fornecimento de 

serviços regulamentados de itinerância a 

nível grossista, e o impacto da RLAH nos 

investimentos previstos em infraestruturas 

de rede. A Comissão deve ainda avaliar a 

capacidade de os operadores da rede 

doméstica recuperarem os custos de 

prestação de serviços regulamentados de 
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itinerância a partir das suas receitas 

resultantes do fornecimento desses 

serviços, em particular, o impacto nos 

Operadores de Redes Móveis Virtuais e a 

medida em que as sobretaxas de 

itinerância a nível retalhista foram 

autorizadas pelas autoridades reguladoras 

nacionais ao abrigo do mecanismo de 

sustentabilidade. Com vista a avaliar 

devidamente de que forma irão os 

mercados de itinerância adaptar-se às 

regras do sistema RLAH, devem ser 

reunidos dados suficientes sobre o 

funcionamento destes mercados após a 

aplicação das regras. 

 

Alteração  12 

Proposta de regulamento 

Considerando 22 

 

Texto da Comissão Alteração 

(22) A fim de avaliar a evolução da 

concorrência nos mercados de itinerância 

da União e de transmitir regularmente 

informações sobre as mudanças verificadas 

nas tarifas grossistas reais de itinerância a 

nível do tráfego desequilibrado entre 

prestadores de itinerância, o ORECE 

deverá ser responsável pela recolha de 

dados junto das autoridades reguladoras 

nacionais, no que respeita às tarifas reais 

aplicadas ao tráfego equilibrado e 

desequilibrado. Deverá igualmente 

recolher dados sobre os casos em que as 

partes num acordo a nível grossista se 

tenham autoexcluído da aplicação das 

tarifas grossistas de itinerância máximas ou 

tenham aplicado medidas a nível grossista 

que visam evitar a itinerância permanente, 

ou a utilização anómala ou abusiva de 

acesso grossista à itinerância para outros 

fins que não a prestação de serviços 

regulamentados de itinerância aos clientes 

dos prestadores de serviços de itinerância 

que viajam periodicamente na União. 

(22) A fim de avaliar a evolução da 

concorrência nos mercados de itinerância 

da União e de transmitir regularmente 

informações sobre as mudanças verificadas 

nas tarifas grossistas reais de itinerância a 

nível do tráfego desequilibrado entre 

prestadores de itinerância, o ORECE 

deverá ser responsável pela recolha de 

dados junto das autoridades reguladoras 

nacionais, no que respeita às tarifas reais 

aplicadas ao tráfego equilibrado e 

desequilibrado. Deverá igualmente 

recolher dados sobre os casos em que as 

partes num acordo a nível grossista se 

tenham autoexcluído da aplicação das 

tarifas grossistas de itinerância máximas ou 

tenham aplicado medidas a nível grossista 

que visam evitar a itinerância permanente, 

ou a utilização anómala ou abusiva de 

acesso grossista à itinerância para outros 

fins que não a prestação de serviços 

regulamentados de itinerância aos clientes 

dos prestadores de serviços de itinerância 

que viajam periodicamente na União. Com 

base nos dados recolhidos, o ORECE deve 
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apresentar periodicamente relatórios 

sobre a relação entre os preços a retalho, 

os preços grossistas e os custos grossistas 

para os serviços domésticos e de 

itinerância. 

 

Alteração  13 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – ponto -1 (novo) 

Regulamento (UE) n.º 531/2012 

Artigo 3 – n.º 2 

 

Texto em vigor Alteração 

 (-1)  O artigo 3.º, n.º 2, passa a ter a 

seguinte redação: 

"2.  Os operadores de redes móveis só 

podem recusar pedidos de acesso grossista 

à itinerância com base em critérios 

objetivos. 

"2.  Os operadores de redes móveis só 

podem recusar pedidos de acesso grossista 

à itinerância com base em critérios 

objetivos e depois de autorizados pela 

autoridade reguladora nacional. . A 

autoridade reguladora nacional em 

questão deve informar a Comissão de 

qualquer pedido de autorização e das 

razões objetivamente justificadas para o 

efeito. A Comissão deve disponibilizar ao 

público as informações relativas a esses 

pedidos, sob reserva da obrigação de 

confidencialidade.” 

 

Alteração  14 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – ponto 1-A (novo) 

Regulamento (UE) n.º 531/2012 

Artigo 3 – n.º 6 

 

Texto em vigor Alteração 

 (1-A) O artigo 3.º, n.º 6, passa a ter a 

seguinte redação: 

"6.  A oferta de referência referida no n.º 

5 deve ser suficientemente pormenorizada, 

deve incluir todos os componentes 

necessários para o acesso grossista direto à 

"6.  A oferta de referência referida no n.º 

5 deve ser suficientemente pormenorizada, 

deve incluir todos os componentes 

necessários para o acesso grossista direto à 
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itinerância, tal como referido no n.º 3, e 

deve fornecer uma descrição das ofertas 

pertinentes para o acesso grossista direto à 

itinerância e para o acesso grossista à 

revenda de itinerância, bem como os 

termos e condições conexos. Essa oferta de 

referência pode incluir condições 

destinadas a prevenir a itinerância 

permanente ou a utilização anómala ou 

abusiva de acesso grossista à itinerância 

para outros fins que não sejam a prestação 

de serviços regulados de itinerância aos 

clientes dos prestadores de serviços de 

itinerância enquanto viajam 

periodicamente na União. Se necessário, as 

autoridades reguladoras nacionais impõem 

alterações das ofertas de referência para 

dar execução às obrigações estabelecidas 

no presente artigo.". 

itinerância, tal como referido no n.º 3, e 

deve fornecer uma descrição das ofertas 

pertinentes para o acesso grossista direto à 

itinerância e para o acesso grossista à 

revenda de itinerância, bem como os 

termos e condições conexos. Essa oferta de 

referência pode incluir condições 

destinadas a prevenir a itinerância 

permanente ou a utilização anómala ou 

abusiva de acesso grossista à itinerância 

para outros fins que não sejam a prestação 

de serviços regulados de itinerância aos 

clientes dos prestadores de serviços de 

itinerância enquanto viajam 

periodicamente na União. Se necessário, as 

autoridades reguladoras nacionais impõem 

alterações das ofertas de referência para 

dar execução às obrigações estabelecidas 

no presente artigo.". As empresas que 

solicitaram o acesso grossista à 

itinerância podem apresentar queixa às 

autoridades reguladoras nacionais em 

causa. As autoridades reguladoras 

nacionais devem aceitar ou rejeitar essas 

reclamações no prazo de um mês a contar 

da sua receção, indicando os motivos da 

sua decisão. As autoridades reguladoras 

nacionais devem informar a Comissão 

dessas reclamações e das respetivas 

decisões, informações essas que a 

Comissão deve disponibilizar ao público.» 

 

Alteração  15 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – ponto 2 

Regulamento (UE) n.º 531/2012 

Artigo 7 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. O valor da tarifa grossista média que 

o operador de uma rede visitada pode 

cobrar ao prestador de serviços de 

itinerância de um cliente pela prestação de 

chamadas de itinerância regulamentadas 

com originação nessa rede visitada, 

incluindo, nomeadamente, os custos de 

1. O valor da tarifa grossista média que 

o operador de uma rede visitada pode 

cobrar ao prestador de serviços de 

itinerância de um cliente pela prestação de 

chamadas de itinerância regulamentadas 

com originação nessa rede visitada, 

incluindo, nomeadamente, os custos de 
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originação, trânsito e terminação, não pode 

exceder um limite de salvaguarda de 0,04 

EUR por minuto a partir de 15 de junho de 

2017, devendo esse valor manter-se em 

0,04 EUR até 30 de junho de 2022, sem 

prejuízo do artigo 19.º. 

originação, trânsito e terminação, não pode 

exceder um limite de salvaguarda de 0,03 

EUR por minuto a partir de 15 de junho de 

2017, devendo esse valor manter-se em 

0,03 EUR até 30 de junho de 2022, sem 

prejuízo do artigo 19.º. 

 

Alteração  16 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – ponto 4 

Regulamento (UE) n.º 531/2012 

Artigo 12 – parágrafo 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. Com efeito a partir de 15 de junho de 

2017, o valor da tarifa grossista média que 

o operador de uma rede visitada pode 

cobrar ao prestador de serviços de 

itinerância de um cliente pela prestação de 

serviços regulamentados de itinerância de 

dados através dessa rede visitada não pode 

exceder um limite de salvaguarda de 

0,0085 EUR por cada megabyte de dados 

transmitidos, devendo esse valor manter-se 

em 0,0085 EUR por cada megabyte de 

dados transmitidos até 30 de junho de 

2022, sem prejuízo do artigo 19.º.» 

1. Com efeito a partir de 15 de junho de 

2017, o valor da tarifa grossista média que 

o operador de uma rede visitada pode 

cobrar ao prestador de serviços de 

itinerância pela prestação de serviços 

regulamentados de itinerância de dados 

através dessa rede visitada não pode 

exceder um limite de salvaguarda de 4 

EUR por cada gigabyte de dados 

transmitidos. O limite de salvaguarda é, 

em 1 de julho de 2018, reduzido para 3 

EUR por gigabyte de dados transmitido, 

em 1 de julho de 2019, para 2 EUR por 

cada gigabyte de dados transmitidos e, 

sem prejuízo do disposto no artigo 19.º, a 

partir de 1 de julho de 2020, para 1 EUR 

por cada gigabyte de dados transmitido. 

Esse valor deve manter-se em 1 EUR por 

cada gigabyte de dados transmitidos até 

30 de junho de 2022. 

 

Amendment  17 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – ponto 4-A (novo) 

Regulamento (UE) n.º 531/2012 

Artigo 16 – n.ºs 1 e 2 

 

Texto em vigor Alteração 

 (4-A) O artigo 16.º, n.°s 1 e 2, passa a ter 
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a seguinte redação: 

"1.  As autoridades reguladoras nacionais 

acompanham e supervisionam o 

cumprimento do presente regulamento no 

seu território. 

"1.  As autoridades reguladoras 

nacionais, juntamente com o ORECE, 

acompanham e supervisionam o 

cumprimento do presente regulamento no 

seu respetivo território. 

«As autoridades reguladoras nacionais 

controlam e supervisionam rigorosamente 

os prestadores de serviços de itinerância 

prestados ao abrigo dos artigos 6.º-B e 6.º-

C e do artigo 6.º-E, n.º 3.»; 

«As autoridades reguladoras nacionais 

controlam e supervisionam rigorosamente 

os prestadores de serviços de itinerância 

prestados ao abrigo dos artigos 6.°-B e 6.°-

C e do artigo 6.°-E, n.° 3.»; 

2.  As autoridades reguladoras nacionais 

disponibilizam ao público informações 

atualizadas sobre a aplicação do presente 

regulamento, em especial dos artigos 6.º-A, 

6.º-B, 6.º-C, 6.º-E, 7.º, 9.º e 12.º, de um 

modo que permita um fácil acesso a essas 

informações pelos interessados. 

2.  As autoridades reguladoras nacionais 

e o ORECE disponibilizam ao público 

informações atualizadas sobre a aplicação 

do presente regulamento, em especial dos 

artigos 6.º-A, 6.º-B, 6.º-C, 6.º-E, 7.º, 9.º  e 

12.º, de um modo que permita um fácil 

acesso a essas informações pelos 

interessados.». 

 

Alteração  18 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – ponto 5 

Regulamento (UE) n.º 531/2012 

Artigo 17 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

(5) Ao artigo 17.º, n.º 1, é aditado  o 

seguinte parágrafo: 

(5) O artigo 17.º, n.º 1, passa a ter a 

seguinte redação: 

"1.  Em caso de litígios relacionados com 

as obrigações previstas no presente 

regulamento entre empresas prestadoras de 

redes ou serviços de comunicações 

eletrónicas num Estado-Membro, aplicam-

se os processos de resolução de litígios 

previstos nos artigos 20.o e 21.o da 

Diretiva-Quadro. 

"1.  Em caso de litígios relacionados com 

as obrigações previstas no presente 

regulamento entre empresas prestadoras de 

redes ou serviços de comunicações 

eletrónicas num Estado-Membro, aplicam-

se os processos de resolução de litígios 

previstos nos artigos 20.° e 21.° da 

Diretiva-Quadro. 

"Os litígios entre operadores de redes 

visitadas e outros operadores relativos às 

tarifas aplicadas às entradas necessárias 

para a prestação de serviços regulados de 

itinerância a nível grossista podem ser 

submetidos à(s) autoridade(s) reguladora(s) 

nacional(is) competente(s), nos termos dos 

Os litígios entre operadores de redes 

visitadas e outros operadores relativos 
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artigos 20.º ou 21.º da Diretiva-Quadro. 

Neste caso, a(s) autoridade(s) reguladora(s) 

nacional(is) competente(s) [...] pode(m) 

consultar o ORECE sobre as medidas a 

tomar, de acordo com as disposições da 

Diretiva-Quadro, das diretivas específicas 

ou do presente regulamento, para resolver 

o litígio, devendo aguardar o parecer do 

ORECE antes de tomar qualquer medida. 

 (a)  às tarifas aplicadas às entradas 

necessárias para a prestação de serviços 

regulados de itinerância a nível grossista; 

 b)  aos casos de concorrência desleal 

constituída essencialmente por uma 

proposta emanada de um operador 

externo baseada na itinerância 

permanente  

 podem ser submetidos à(s) autoridade(s) 

reguladora(s) nacional(is) competente(s), 

nos termos dos artigos 20.º ou 21.º da 

Diretiva-Quadro. Neste caso, a(s) 

autoridade(s) reguladora(s) nacional(is) 

competente(s) [...] pode(m) consultar o 

ORECE sobre as medidas a tomar, de 

acordo com as disposições da Diretiva-

Quadro, das diretivas específicas ou do 

presente regulamento, para resolver o 

litígio, devendo aguardar o parecer do 

ORECE antes de tomar qualquer medida. 

 Se o litígio se integra no disposto na 

alínea b), o ORECE procede, no seu 

parecer, a uma avaliação global durante 

um período significativo de todos os 

elementos factuais que caracterizam as 

atividades realizadas pelo operador 

externo no Estado-Membro em que está 

estabelecido e, de forma proporcional e 

comparativa, no Estado-Membro visitado. 

Estes elementos podem incluir: 

 a)  O local onde o operador tem a sua 

sede social e respetiva administração, 

onde tem os seus escritórios e paga 

impostos e contribuições para a 

segurança social; 

 b)  A legislação aplicável aos contratos 

celebrados pelo operador com os seus 

trabalhadores, por um lado, e com os seus 
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clientes, por outro; 

 c)  O local onde o operador exerce o 

essencial da sua atividade comercial e 

onde emprega pessoal administrativo; 

 d)  Os investimentos efetuados, o 

número de contratos executados e/ou a 

proporção do volume de negócios 

realizado no Estado-Membro de 

estabelecimento e no Estado-Membro 

visitado. 

 

 

Alteração  19 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – ponto 6 – alínea a) 

Regulamento (UE) n.º 531/2012 

Artigo 19 – n.º 3 

 

Texto da Comissão Alteração 

a)  No n.º 3, o primeiro período passa a 

ter a seguinte redação: 

a)  O n.º 3 passa a ter a seguinte redação: 

"3. «Além disso, após 15 de junho de 2017, 

a Comissão apresenta, de dois em dois 

anos, um relatório ao Parlamento Europeu 

e ao Conselho.» Cada relatório inclui, 

entre outros elementos, uma avaliação dos 

seguintes aspetos: 

"3. Além disso, a Comissão apresenta um 

relatório intercalar sobre a execução da 

abolição das sobretaxas de itinerância a 

nível retalhista ao Parlamento Europeu e 

ao Conselho até 15 de dezembro de 2018. 

A Comissão apresenta ainda, após 

consulta do ORECE, um relatório ao 

Parlamento Europeu e ao Conselho, até 15 

de dezembro de 2019, e, após essa data, de 

dois em dois anos, acompanhado, se 

necessário, de uma proposta legislativa 

tendente a alterar as tarifas grossistas 

aplicáveis aos serviços regulamentados de 

itinerância estabelecidos no presente 

regulamento. Esses relatórios bienais 

incluem, entre outros elementos, uma 

avaliação dos seguintes aspetos: 

(a)  A disponibilidade e a qualidade dos 

serviços, nomeadamente dos que 

constituem uma alternativa aos serviços 

regulados de itinerância de voz, de SMS e 

de dados a nível retalhista, tendo 

nomeadamente em conta a evolução 

a)  A disponibilidade e a qualidade dos 

serviços, nomeadamente dos que 

constituem uma alternativa aos serviços 

regulados de itinerância de voz, de SMS e 

de dados a nível retalhista, tendo 

nomeadamente em conta a evolução 
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tecnológica; tecnológica; 

(b)  O nível de concorrência nos 

mercados de itinerância tanto grossistas 

como retalhistas, em particular a situação 

concorrencial dos pequenos operadores, 

dos operadores independentes ou 

emergentes, incluindo o impacto de 

acordos comerciais na concorrência e o 

nível de interligação entre os operadores; 

b)  O nível de concorrência nos 

mercados de itinerância tanto grossistas 

como retalhistas, em particular a situação 

concorrencial dos pequenos operadores, 

dos operadores independentes ou 

emergentes e dos operadores de redes 

móveis virtuais, incluindo o impacto de 

acordos comerciais na concorrência e o 

nível de interligação entre os operadores; 

(c)  A medida em que a aplicação das 

medidas estruturais previstas nos artigos 

3.° e 4.° produziu efeitos no que toca ao 

desenvolvimento da concorrência no 

mercado interno dos serviços regulados de 

itinerância. 

c)  A medida em que a aplicação das 

medidas estruturais previstas nos artigos 3.º 

e 4.º produziu efeitos no que toca ao 

desenvolvimento da concorrência no 

mercado interno dos serviços regulados de 

itinerância. 

 c-A)  A evolução dos preços de retalho, a 

gama dos planos tarifários disponíveis aos 

clientes, incluindo o eventual surgimento 

de planos tarifários limitados aos serviços 

domésticos, e qualquer redução na 

disponibilidade de planos tarifários de 

taxa fixa. 

 c-B)  Alterações nos padrões de utilização 

de dados pelos consumidores; 

 c-C)  A capacidade de os operadores das 

redes visitadas sustentarem o seu modelo 

doméstico de tarifação e de recuperarem 

os custos da prestação de serviços 

regulamentados de itinerância com as 

receitas provenientes da prestação desses 

serviços, e em que medida as sobretaxas 

excecionais de itinerância a nível 

retalhista foram autorizadas nos termos 

do artigo 6.°-C; 

 c-D)  A capacidade dos operadores das 

redes visitadas recuperarem os custos 

eficientemente incorridos da prestação de 

serviços regulamentados de itinerância 

grossistas.” 

 c-E)  O impacto da RLAH nos 

investimentos previstos em infraestruturas 

de rede pelos operadores; 

 (c-F) O impacto do regulamento de 

execução da Comissão (UE) .../...1a em 

matéria de proteção dos consumidores, 
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em especial no que diz respeito à 

resolução de litígios entre os operadores 

que aplicam uma política de utilização 

razoável e os clientes dos serviços de 

itinerância, designadamente se os últimos 

dispõem do tempo suficiente para 

apresentar uma denúncia e evitar serem 

penalizados no processo; 

 (c-G)  A utilização de indicadores 

objetivos e, em particular, a interpretação 

pelos operadores e autoridades 

reguladoras nacionais da terminologia 

utilizada no regulamento de execução 

(UE) .../..., como ”utilização anómala” e 

“viagem periódica”, a fim de evitar 

incoerências de aplicação entre os 

Estados-Membros; 

 

 _____________________ 

 1-A  Regulamento de Execução (UE) 

…/... da Comissão (UE) .../... de... que 

estabelece regras pormenorizadas sobre a 

aplicação de uma política de utilização 

responsável e da metodologia a seguir 

para avaliar a sustentabilidade da 

abolição das sobretaxas de itinerância a 

nível retalhista (JO L...,....,p...). "  
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Alteração  20 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – ponto 6 – alínea b) 

Regulamento (UE) n.º 531/2012 

Artigo 19 – n.º 4 

 

Texto da Comissão Alteração 

(b)  No n.º 4, primeiro parágrafo, o 

primeiro período passa a ter a seguinte 

redação: 

b)  O n.º 4 passa a ter a seguinte redação: 

"4.  "A fim de avaliar a evolução da 

concorrência nos mercados de itinerância 

na União, o ORECE recolhe 

periodicamente dados provenientes das 

autoridades reguladoras nacionais sobre a 

evolução das tarifas retalhistas e grossistas 

dos serviços regulados de itinerância de 

voz, de SMS e de dados, incluindo das 

tarifas grossistas aplicadas ao tráfego de 

itinerância equilibrado e desequilibrado, 

respetivamente. Deve igualmente recolher 

dados sobre os acordos a nível grossista 

que não estejam sujeitos às tarifas 

grossistas de itinerância máximas previstas 

nos artigos 7.º, 9.º e 12.º, bem como sobre 

a aplicação de medidas contratuais a nível 

grossista que visem evitar a itinerância 

permanente ou a utilização anómala ou 

abusiva de acesso grossista à itinerância 

para fins distintos da prestação de serviços 

regulados de itinerância aos clientes dos 

prestadores de serviços de itinerância 

enquanto viajam periodicamente na 

União." 

"4.  "A fim de avaliar a evolução da 

concorrência nos mercados de itinerância 

na União, o ORECE recolhe 

periodicamente, tornando publicamente 

disponíveis, dados provenientes das 

autoridades reguladoras nacionais sobre a 

evolução das tarifas retalhistas e grossistas 

dos serviços regulados de itinerância de 

voz, de SMS e de dados, incluindo das 

tarifas grossistas aplicadas ao tráfego de 

itinerância equilibrado e desequilibrado, 

respetivamente. Deve igualmente recolher 

dados sobre os acordos a nível grossista 

que não estejam sujeitos às tarifas 

grossistas de itinerância máximas previstas 

nos artigos 7.º, 9.º e 12.º, bem como sobre 

a aplicação de medidas contratuais a nível 

grossista que visem evitar a itinerância 

permanente ou a utilização anómala ou 

abusiva de acesso grossista à itinerância 

para fins distintos da prestação de serviços 

regulados de itinerância aos clientes dos 

prestadores de serviços de itinerância 

enquanto viajam periodicamente na União. 

Esses dados são comunicados pelo menos 

duas vezes por ano à Comissão. A 

Comissão publica esses dados.” 

Esses dados são comunicados à Comissão 

pelo menos de três em três meses. A 

Comissão publica esses dados. 

Com base nos dados recolhidos, o ORECE 

apresenta também regularmente relatórios 

sobre a evolução dos preços e dos padrões 

de consumo nos Estados-Membros, tanto 

para serviços domésticos como para 

serviços de itinerância, e sobre a evolução 

das tarifas de itinerância a nível grossista 

para o diferencial de tráfego entre 

Com base nos dados recolhidos, o ORECE 

apresenta também regularmente relatórios 

sobre a evolução dos preços e dos padrões 

de consumo nos Estados-Membros, tanto 

para serviços domésticos como para 

serviços de itinerância, sobre a evolução 

das tarifas de itinerância a nível grossista 

para o diferencial de tráfego entre os 

prestadores de serviços de itinerância, e 
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prestadores de serviços de itinerância. sobre a relação entre os preços a retalho, 

os preços grossistas e os custos grossistas 

para os serviços domésticos e de 

itinerância.. O ORECE avalia em que 

medida esses elementos se relacionam 

entre si, tendo em conta que o preço de 

retalho é igual ou superior à tarifa 

grossista, a qual, por sua vez, é igual ou 

superior ao custo grossista. O ORECE 

faculta os seus relatórios ao público. 

O ORECE recolhe também anualmente 

informações provenientes das autoridades 

reguladoras nacionais sobre a transparência 

e a comparabilidade das diferentes tarifas 

oferecidas pelos operadores aos seus 

clientes. A Comissão publica esses dados e 

resultados.» 

O ORECE recolhe também anualmente 

informações provenientes das autoridades 

reguladoras nacionais sobre a transparência 

e a comparabilidade das diferentes tarifas 

oferecidas pelos operadores aos seus 

clientes. A Comissão publica esses dados e 

resultados.» 

 

 


