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Alteração apresentada por Umberto Guidoni

Alteração 227
ARTIGO 7, NÚMERO 1

1. Cada fornecedor doméstico fornecerá ao 
seu cliente de roaming, a seu pedido,
informações personalizadas sobre as tarifas 
retalhistas aplicáveis à realização e recepção 
de chamadas por esse cliente no 
Estado-Membro visitado.

1. Cada fornecedor doméstico fornecerá a 
cada um dos seus clientes de roaming, 
automaticamente aquando da entrada 
noutro Estado-Membro, através do envio de 
uma única mensagem curta (SMS) ou de 
outro serviço adequado no caso de clientes 
com deficiência visual, sem demora 
injustificada e gratuitamente, informações 
personalizadas sobre as tarifas retalhistas 
aplicáveis por minuto (incluindo IVA) à 
realização e recepção de chamadas, ao envio 
e à recepção de SMS e MMS e a quaisquer 
outros serviços de comunicação de dados 
por esse cliente em todas as redes no 
Estado-Membro visitado.
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Or. en

Alteração apresentada por Nikolaos Vakalis

Alteração 228
ARTIGO 7, NÚMERO 1

1. Cada fornecedor doméstico fornecerá ao 
seu cliente de roaming, a seu pedido, 
informações personalizadas sobre as tarifas 
retalhistas aplicáveis à realização e recepção 
de chamadas por esse cliente no 
Estado-Membro visitado.

1. Cada fornecedor doméstico enviará ao 
seu cliente de roaming, a título gratuito e 
automaticamente aquando da entrada 
noutro Estado-Membro e sem demora 
injustificada após a conexão do cliente a 
uma rede visitada, um Serviço de 
Mensagens Curtas (SMS), fornecendo 
informações sobre as tarifas retalhistas de 
roaming personalizadas aplicáveis à 
realização e recepção de chamadas por esse 
cliente no Estado-Membro visitado.

Or. en

Justificação

Existe uma grande necessidade de transparência absoluta das tarifas retalhistas. Os 
consumidores devem poder escolher, entre os diferentes operadores no país visitado, o 
operador para o qual o seu operador doméstico oferece as melhores tarifas retalhistas. 

Alteração apresentada por Herbert Reul, Werner Langen e Daniel Caspary

Alteração 229
ARTIGO 7, NÚMERO 1

1. Cada fornecedor doméstico fornecerá ao 
seu cliente de roaming, a seu pedido, 
informações personalizadas sobre as tarifas 
retalhistas aplicáveis à realização e recepção 
de chamadas por esse cliente no Estado-
Membro visitado.

1. Cada fornecedor doméstico fornecerá ao 
seu cliente de roaming automaticamente
após a passagem da fronteira, e de forma 
gratuita, através do envio de uma 
mensagem SMS (Serviço de Mensagens 
Curtas), informações personalizadas sobre 
as tarifas retalhistas aplicáveis à realização e 
recepção de chamadas por esse cliente no 
Estado-Membro visitado.

Or. de
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Alteração apresentada por Alexander Alvaro e Jorgo Chatzimarkakis

Alteração 230
ARTIGO 7, NÚMERO 1

1. Cada fornecedor doméstico fornecerá ao 
seu cliente de roaming, a seu pedido,
informações personalizadas sobre as tarifas 
retalhistas aplicáveis à realização e recepção 
de chamadas por esse cliente no 
Estado-Membro visitado.

1. Cada fornecedor doméstico fornecerá ao 
seu cliente de roaming informações 
personalizadas sobre as tarifas retalhistas 
aplicáveis à realização e recepção de 
chamadas por esse cliente no 
Estado-Membro visitado.

Or. en

Alteração apresentada por Daniel Caspary

Alteração 231
ARTIGO 7, NÚMERO 1

1. Cada fornecedor doméstico fornecerá ao 
seu cliente de roaming, a seu pedido,
informações personalizadas sobre as tarifas 
retalhistas aplicáveis à realização e recepção
de chamadas por esse cliente no 
Estado-Membro visitado.

1. Cada fornecedor doméstico fornecerá ao 
seu cliente de roaming, imediatamente após 
a respectiva ligação a uma outra rede 
móvel que não a sua rede doméstica, 
informações personalizadas, através do 
envio gratuito de mensagens SMS, sobre as 
tarifas retalhistas aplicáveis à realização de 
chamadas por esse cliente no 
Estado-Membro visitado. O cliente pode 
renunciar a esse serviço.

Or. de

Justificação

O serviço em questão visa aumentar a transparência.

Alteração apresentada por Reino Paasilinna, em nome do Grupo PSE

Alteração 232
ARTIGO 7, NÚMERO 1

1. Cada fornecedor doméstico fornecerá ao 
seu cliente de roaming, a seu pedido, 
informações personalizadas sobre as tarifas 
retalhistas aplicáveis à realização e 

1. Salvo notificação em contrário por parte 
do cliente de roaming ao fornecedor 
doméstico, cada fornecedor doméstico 
fornecerá, mediante o envio automático de 
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recepção de chamadas por esse cliente no 
Estado-Membro visitado.

uma mensagem SMS no prazo de uma hora 
após a entrada do cliente de roaming 
noutro Estado-Membro, as informações 
personalizadas sobre as tarifas previstas no 
primeiro parágrafo do nº 4. Um cliente que 
tenha notificado que não deseja receber a 
mensagem SMS automática terá o direito 
de, em qualquer momento, solicitar ao 
fornecedor doméstico que forneça 
novamente o serviço.
Os fornecedores domésticos não serão 
obrigados a fornecer informações através 
de uma mensagem SMS automática caso 
forneçam ao cliente que tenciona efectuar 
uma determinada chamada informações 
sobre o preço por minuto aplicável a essa 
chamada através do envio uma mensagem 
imediatamente antes da ligação da referida 
chamada, permitindo assim que o cliente 
desista da chamada sem quaisquer 
encargos ou, se a chamada for efectuada 
ou recebida, disponibilizem a informação, 
incluindo o custo da chamada enquanto 
esta decorre, no visor do telemóvel no 
decurso da chamada.
Os fornecedores domésticos oferecerão as 
informações vocalmente a clientes invisuais 
ou parcialmente invisuais, a seu pedido.

Or. en

Justificação

As alterações ao artigo 7.º visam, entre outros aspectos a criação de um sistema que permita 
o fornecimento automático de informações sucintas, por mensagem SMS, sobre os preços de 
roaming, excepto em caso de decisão em contrário do cliente, e o fornecimento, mediante 
pedido, de informações completas. Em alternativa, os operadores poderão fornecer 
informações em tempo real em relação a chamadas efectuadas.

Alteração apresentada por David Hammerstein Mintz

Alteração 233
ARTIGO 7, NÚMERO 1

1. Cada fornecedor doméstico fornecerá ao 1. Salvo notificação em contrário por parte 
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seu cliente de roaming, a seu pedido,
informações personalizadas sobre as tarifas 
retalhistas aplicáveis à realização e recepção 
de chamadas por esse cliente no 
Estado-Membro visitado.

do cliente de roaming ao fornecedor 
doméstico, cada fornecedor doméstico 
fornecerá ao seu cliente de roaming, 
automaticamente aquando da entrada 
noutro Estado-Membro, através do envio de 
uma única mensagem curta (SMS), sem 
demora injustificada e gratuitamente, as 
informações personalizadas sobre as tarifas 
retalhistas aplicáveis por minuto (incluindo 
IVA) à realização e recepção de chamadas 
por esse cliente no Estado-Membro visitado.

Or. en

Alteração apresentada por Erika Mann

Alteração 234
ARTIGO 7, NÚMERO 1

1. Cada fornecedor doméstico fornecerá ao 
seu cliente de roaming, a seu pedido,
informações personalizadas sobre as tarifas 
retalhistas aplicáveis à realização e recepção 
de chamadas por esse cliente no 
Estado-Membro visitado.

1. Salvo notificação em contrário por parte 
do cliente de roaming ao fornecedor 
doméstico, cada fornecedor doméstico 
fornecerá ao seu cliente de roaming, 
automaticamente aquando da entrada 
noutro Estado-Membro, através do envio de 
uma única mensagem curta (SMS), sem 
demora injustificada e gratuitamente, as 
informações personalizadas sobre as tarifas 
retalhistas aplicáveis por minuto (incluindo 
IVA) à realização e recepção de chamadas 
por esse cliente no Estado-Membro visitado.

Or. en

Alteração apresentada por Šarūnas Birutis

Alteração 235
ARTIGO 7, NÚMERO 1

1. Cada fornecedor doméstico fornecerá ao 
seu cliente de roaming, a seu pedido,
informações personalizadas sobre as tarifas 
retalhistas aplicáveis à realização e recepção 
de chamadas por esse cliente no 

1. Salvo notificação em contrário por parte 
do cliente de roaming ao fornecedor 
doméstico, cada fornecedor doméstico 
fornecerá ao seu cliente de roaming, 
automaticamente aquando da entrada 
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Estado-Membro visitado. noutro Estado-Membro, através do envio de 
uma única mensagem curta (SMS), sem 
demora injustificada e gratuitamente, as 
informações personalizadas sobre as tarifas 
retalhistas aplicáveis por minuto (incluindo 
IVA) à realização e recepção de chamadas 
por esse cliente no Estado-Membro visitado.

Or. en

Justificação

É importante que os clientes recebam informações adequadas sobre os preços das chamadas 
de roaming internacional. Deve ser possível obter, a pedido, informações mais detalhadas.

Alteração apresentada por Angelika Niebler e Christian Ehler

Alteração 236
ARTIGO 7, NÚMERO 1

1. Cada fornecedor doméstico fornecerá ao 
seu cliente de roaming, a seu pedido, 
informações personalizadas sobre as tarifas 
retalhistas aplicáveis à realização e recepção 
de chamadas por esse cliente no Estado-
Membro visitado.

1. Salvo notificação em contrário por parte 
do cliente de roaming ao fornecedor 
doméstico, cada fornecedor doméstico 
fornecerá ao seu cliente de roaming, 
automaticamente aquando da entrada 
noutro Estado-Membro, através do envio de 
uma única mensagem curta (SMS), sem 
demora injustificada e gratuitamente,  
informações básicas e personalizadas sobre 
as tarifas retalhistas aplicáveis por minuto 
(incluindo IVA) à realização e recepção de 
chamadas por esse cliente no 
Estado-Membro visitado.

Or. de

Justificação

Afigura-se importante que os clientes de roaming sejam imediata e automaticamente 
informados sobre os aspectos essenciais dos preços do roaming que se lhes impõe pagar.

Alteração apresentada por Romano Maria La Russa

Alteração 237
ARTIGO 7, NÚMERO 1
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1. Cada fornecedor doméstico fornecerá ao 
seu cliente de roaming, a seu pedido,
informações personalizadas sobre as tarifas 
retalhistas aplicáveis à realização e recepção 
de chamadas por esse cliente no 
Estado-Membro visitado.

1. Salvo notificação em contrário por parte 
do cliente de roaming ao fornecedor 
doméstico, cada fornecedor doméstico 
fornecerá ao seu cliente de roaming, 
automaticamente aquando da entrada 
noutro Estado-Membro, através do envio de 
uma mensagem SMS, sem demora 
injustificada e gratuitamente, as 
informações personalizadas sobre as tarifas 
retalhistas aplicáveis por minuto (incluindo 
IVA) à realização e recepção de chamadas 
por esse cliente no Estado-Membro visitado.

Or. en

Alteração apresentada por Renato Brunetta e Pia Elda Locatelli

Alteração 238
Artigo 7, NÙMERO 1

1. Cada fornecedor doméstico fornecerá ao
seu cliente de roaming, a seu pedido,
informações personalizadas sobre as tarifas 
retalhistas aplicáveis à realização e recepção 
de chamadas por esse cliente no Estado-
Membro visitado.

1. Cada fornecedor doméstico fornecerá a
cada cliente de roaming informações 
personalizadas a fim de optimizar o regime 
de tarifas sobre as tarifas retalhistas
aplicáveis à realização e recepção de 
chamadas bem como ao envio e recepção de 
SMS e MMS e outros serviços de roaming 
internacional para a comunicação de dados 
por esse cliente no Estado-Membro visitado. 
Neste contexto os fornecedores eliminam 
todos os custos na modificação dos regimes 
tarifários.

Or. it

Alteração apresentada por Francisca Pleguezuelos Aguilar

Alteração 239
Artigo 7, NÙMERO 1

1. Cada fornecedor doméstico fornecerá ao 
seu cliente de roaming, a seu pedido, 
informações personalizadas sobre as tarifas 
retalhistas aplicáveis à realização e recepção 

1. Cada fornecedor doméstico terá a 
obrigação de fornecer automática e 
gratuitamente aos consumidores, a 
informação essencial e básica sobre as 
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de chamadas por esse cliente no Estado-
Membro visitado.

tarifas retalhistas aplicáveis à realização e 
recepção de chamadas por esse cliente no 
Estado-Membro visitado.

Or. es

Justificação

Para facilitar a transparência e simplificar os procedimentos aos consumidores.

Alteração apresentada por Alexander Alvaro e Jorgo Chatzimarkakis

Alteração 240
ARTIGO 7, NÚMERO 2

2. O cliente poderá efectuar tal pedido 
através de uma chamada de telefonia vocal 
móvel ou através do envio de uma 
mensagem SMS (Serviço de Mensagens 
Curtas) para um número designado para 
esse efeito pelo fornecedor doméstico e 
poderá escolher receber a informação ou 
no decurso dessa chamada ou por SMS (no 
último caso sem demora injustificada).

Suprimido

Or. en

Alteração apresentada por Nikolaos Vakalis

Alteração 241
ARTIGO 7, NÚMERO 2

2. O cliente poderá efectuar tal pedido 
através de uma chamada de telefonia vocal 
móvel ou através do envio de uma 
mensagem SMS (Serviço de Mensagens 
Curtas) para um número designado para 
esse efeito pelo fornecedor doméstico e 
poderá escolher receber a informação ou 
no decurso dessa chamada ou por SMS (no 
último caso sem demora injustificada). 

2. O cliente poderá efectuar um pedido 
através do envio de uma mensagem SMS ou  
de uma chamada de telefonia vocal a fim 
de receber informações adicionais sobre as 
tarifas de roaming aplicáveis ao 
fornecimento de outros serviços. Pode ser 
cobrada uma taxa pelo fornecimento de 
qualquer informação adicional que tenha 
sido solicitada. 

Or. en
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Justificação

Existe uma grande necessidade de transparência absoluta das tarifas retalhistas. Os 
consumidores devem poder escolher, entre os diferentes operadores no país visitado, o 
operador para o qual o seu operador doméstico oferece as melhores tarifas retalhistas. 

Alteração apresentada por Herbert Reul, Werner Langen e Daniel Caspary

Alteração 242
ARTIGO 7, NÚMERO 2

2. O cliente poderá efectuar tal pedido 
através de uma chamada de telefonia vocal 
móvel ou através do envio de uma 
mensagem SMS (Serviço de Mensagens 
Curtas) para um número designado para 
esse efeito pelo fornecedor doméstico e 
poderá escolher receber a informação ou 
no decurso dessa chamada ou por SMS (no 
último caso sem demora injustificada).

2. Em alternativa, cada operador doméstico 
poderá dar cumprimento à obrigação a que 
se refere o n.º1  transmitindo para o efeito  
ao seu cliente de roaming, a  seu pedido, 
informações personalizadas sobre as 
tarifas, quer através  de uma chamada de 
telefonia vocal móvel, quer através do envio 
de uma mensagem SMS.

Or. de

Alteração apresentada por Francisca Pleguezuelos Aguilar

Alteração 243
Artigo 7, NÙMERO 2

2. O cliente poderá efectuar tal pedido 
através de uma chamada de telefonia vocal 
móvel ou através do envio de uma 
mensagem SMS (Serviço de Mensagens 
Curtas) para um número designado para 
esse efeito pelo fornecedor doméstico e 
poderá escolher receber a informação ou no 
decurso dessa chamada ou por SMS (no 
último caso sem demora injustificada).

2. O fornecedor doméstico terá, igualmente, 
a obrigação de fornecer de um modo 
automática aos consumidores, um número 
de telefone para que o consumidor possa 
obter informação complementar. Este 
serviço de informação deverá ser oferecido 
gratuitamente, no que se refere quer ao 
pedido efectuado quer à resposta recebida.

Or. es

Justificação

Para facilitar a transparência e simplificar os procedimentos aos consumidores.
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Alteração apresentada por Pilar del Castillo Vera

Alteração 244
ARTIGO 7, NÚMERO 2

2. O cliente poderá efectuar tal pedido 
através de uma chamada de telefonia vocal 
móvel ou através do envio de uma 
mensagem SMS (Serviço de Mensagens 
Curtas) para um número designado para 
esse efeito pelo fornecedor doméstico e 
poderá escolher receber a informação ou 
no decurso dessa chamada ou por SMS (no 
último caso sem demora injustificada). 

2. O cliente receberá, sempre que possível, 
uma mensagem do seu fornecedor 
doméstico no prazo de uma hora após a  
entrada no Estado-Membro visitado, 
informando-o de que forma  poderá 
receber, a seu pedido e sem demora 
injustificada, informações completas e 
personalizadas sobre as tarifas.

Or. en

Justificação

A comunicação de uma grande quantidade de informações, incluindo serviços não vocais, 
seria um incómodo para os clientes. Assim, os clientes receberão simplesmente uma 
mensagem informando-os de que forma poderão obter gratuitamente informações adicionais 
se o desejarem. Esta mensagem deve ser enviada no prazo de uma hora após a entrada do 
cliente no Estado-Membro visitado, embora tal possa demorar mais tempo quando existirem 
problemas de cobertura de rede.

Alteração apresentada por David Hammerstein Mintz

Alteração 245
ARTIGO 7, NÚMERO 2

2. O cliente poderá efectuar tal pedido 
através de uma chamada de telefonia vocal 
móvel ou através do envio de uma 
mensagem SMS (Serviço de Mensagens 
Curtas) para um número designado para 
esse efeito pelo fornecedor doméstico e 
poderá escolher receber a informação ou no 
decurso dessa chamada ou por SMS (no 
último caso sem demora injustificada). 

2 .O cliente poderá efectuar um pedido de 
informações completas e personalizadas 
sobre as tarifas de roaming aplicáveis às 
chamadas de telefonia vocal através de uma 
chamada de telefonia vocal móvel ou através 
do envio de uma mensagem SMS para um 
número designado para esse efeito pelo 
fornecedor doméstico e poderá escolher 
receber a informação ou no decurso dessa 
chamada ou por SMS (no último caso sem 
demora injustificada). 

Or. en
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Alteração apresentada por Šarūnas Birutis

Alteração 246
ARTIGO 7, NÚMERO 2

2. O cliente poderá efectuar tal pedido 
através de uma chamada de telefonia vocal 
móvel ou através do envio de uma 
mensagem SMS (Serviço de Mensagens 
Curtas) para um número designado para 
esse efeito pelo fornecedor doméstico e 
poderá escolher receber a informação ou no 
decurso dessa chamada ou por SMS (no 
último caso sem demora injustificada). 

2 .O cliente poderá efectuar um pedido de 
informações completas e personalizadas 
sobre as tarifas de roaming aplicáveis às 
chamadas de telefonia vocal através de uma 
chamada de telefonia vocal móvel ou através 
do envio de uma mensagem SMS para um 
número designado para esse efeito pelo 
fornecedor doméstico e poderá escolher 
receber a informação ou no decurso dessa 
chamada ou por SMS (no último caso sem 
demora injustificada).

Or. en

Justificação

É importante que os clientes recebam informações adequadas sobre os preços das chamadas 
de roaming internacional. Deve ser possível obter, a pedido, informações mais detalhadas.

Alteração apresentada por Reino Paasilinna, em nome do Grupo PSE

Alteração 247
ARTIGO 7, NÚMERO 2

2. O cliente poderá efectuar tal pedido 
através de uma chamada de telefonia vocal 
móvel ou através do envio de uma 
mensagem SMS (Serviço de Mensagens 
Curtas) para um número designado para 
esse efeito pelo fornecedor doméstico e 
poderá escolher receber a informação ou no 
decurso dessa chamada ou por SMS (no 
último caso sem demora injustificada). 

2. O cliente poderá solicitar informações 
completas sobre as tarifas através de uma 
chamada de telefonia vocal móvel para um 
número designado para esse efeito pelo 
fornecedor doméstico e poderá escolher 
receber a informação ou no decurso dessa 
chamada ou por SMS (no último caso sem 
demora injustificada). 

Or. en

Justificação

Ver justificação da alteração ao nº 1 do artigo 7º.
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Alteração apresentada por Daniel Caspary

Alteração 248
ARTIGO 7, NÚMERO 2

2. O cliente poderá efectuar tal pedido 
através de uma chamada de telefonia vocal 
móvel ou através do envio de uma 
mensagem SMS (Serviço de Mensagens 
Curtas) para um número designado para esse 
efeito pelo fornecedor doméstico e poderá 
escolher receber a informação ou no decurso 
dessa chamada ou por SMS (no último caso 
sem demora injustificada).

2. O cliente poderá também efectuar um
pedido através de uma chamada de telefonia 
vocal móvel ou através do envio de uma 
mensagem SMS (Serviço de Mensagens 
Curtas) para um número designado para esse 
efeito pelo fornecedor doméstico e poderá 
escolher receber a informação ou no decurso 
dessa chamada ou por SMS (no último caso 
sem demora injustificada).

Or. de

Justificação

O serviço em questão visa aumentar a transparência.

Alteração apresentada por Giles Chichester

Alteração 249
ARTIGO 7, NÚMERO 2 BIS (novo)

2 bis. O cliente de roaming terá direito a 
receber do seu fornecedor doméstico, logo 
que seja razoavelmente possível após a 
entrada num Estado-Membro que não o do 
fornecedor doméstico, uma mensagem 
SMS automática, ou outro serviço 
adequado no caso de clientes com 
deficiência visual, que inclua apenas 
informações personalizadas sobre as tarifas 
retalhistas aplicáveis à realização e 
recepção de chamadas em todas as redes do 
Estado-Membro visitado. Os clientes 
podem, em qualquer momento, alternar 
entre o sistema "push" (ou seja, 
informação automática sobre os preços via 
SMS) e o sistema "pull" (ou seja, 
informação a pedido sobre os preços via 
SMS).

Or. en
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Justificação

Na prática, o fornecimento de todos os preços possíveis de serviços de dados não será 
provavelmente possível em tempo quase real (designadamente, via SMS). Tais informações 
devem ser fornecidas a pedido e o fornecimento automático de informações em tempo real 
deve restringir-se aos serviços de telefonia vocal, o que será mais prático. Uma vez que o 
SMS é um serviço "best efforts", a entrega dentro de uma hora a partir da chegada não pode 
ser garantida na prática.

Alteração apresentada por Alexander Alvaro e Jorgo Chatzimarkakis

Alteração 250
ARTIGO 7, NÚMERO 2 BIS (novo)

2 bis. Um cliente de roaming terá direito a 
receber do seu fornecedor doméstico, sem 
demora injustificada e logo que possível 
após a entrada num Estado-Membro que 
não o do fornecedor doméstico, uma 
mensagem SMS automática, ou outro 
serviço adequado no caso de clientes com 
deficiência visual, que inclua apenas 
informações personalizadas sobre as tarifas 
retalhistas aplicáveis à realização e 
recepção de chamadas em todas as redes do 
Estado-Membro visitado. Os clientes 
podem, em qualquer momento, alternar 
entre o sistema "push" (ou seja, 
informação automática sobre os preços via 
SMS) e o sistema "pull" (ou seja, 
informação a pedido sobre os preços via 
SMS).

Or. en

Alteração apresentada por Nikolaos Vakalis

Alteração 251
ARTIGO 7, NÚMERO 3

3. O serviço informativo atrás referido 
deverá ser fornecido gratuitamente, tanto 
no que respeita à introdução do pedido 
como à recepção das informações 

Suprimido
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solicitadas.

Or. en

Justificação

Existe uma grande necessidade de transparência absoluta das tarifas retalhistas. Os 
consumidores devem poder escolher, entre os diferentes operadores no país visitado, o 
operador para o qual o seu operador doméstico oferece as melhores tarifas retalhistas. 

Alteração apresentada por Herbert Reul, Werner Langen e Daniel Caspary

Alteração 252
ARTIGO 7, NÚMERO 3

3. O serviço informativo atrás referido 
deverá ser fornecido gratuitamente, tanto 
no que respeita à introdução do pedido 
como à recepção das informações 
solicitadas.

Suprimido

Or. de

Alteração apresentada por Francisca Pleguezuelos Aguilar

Alteração 253
Artigo 7, NÙMERO 3

3. O serviço informativo atrás referido 
deverá ser fornecido gratuitamente, tanto 
no que respeita à introdução do pedido 
como à recepção das informações 
solicitadas.

Suprimido

Or. es

Justificação

Para facilitar a transparência e simplificar os procedimentos aos consumidores.
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Alteração apresentada por Ján Hudacký

Alteração 254
ARTIGO 7, NÚMERO 3

3. O serviço informativo atrás referido 
deverá ser fornecido gratuitamente, tanto no 
que respeita à introdução do pedido como à 
recepção das informações solicitadas.

3. O primeiro serviço informativo 
transparente e suficiente sobre os preços 
atrás referido deverá ser fornecido 
gratuitamente, ao passo que os custos das 
informações adicionais solicitadas pelo 
cliente contra pagamento são determinados 
pelo operador.

Or. en

Justificação

Alguns operadores em diversos Estados-Membros fornecem já serviços telefónicos gratuitos 
de informação dos clientes. A liberdade de escolha de carregar a informação solicitada 
contribuirá para reforçar a concorrência e dará lugar a tarifas mais baixas ou mesmo 
informações adicionais gratuitas para os clientes, obtendo-se assim melhores resultados do 
que se os preços forem impostos.

Alteração apresentada por Romano Maria La Russa

Alteração 255
ARTIGO 7, NÚMERO 3

3. O serviço informativo atrás referido 
deverá ser fornecido gratuitamente, tanto no 
que respeita à introdução do pedido como à 
recepção das informações solicitadas.

3. O serviço informativo atrás referido 
deverá ser fornecido gratuitamente, pelo 
menos uma vez, tanto no que respeita à 
introdução do pedido como à recepção das 
informações solicitadas.

Or. en

Alteração apresentada por Reino Paasilinna, em nome do Grupo PSE

Alteração 256
ARTIGO 7, NÚMERO 3

3. O serviço informativo atrás referido
deverá ser fornecido gratuitamente, tanto no 
que respeita à introdução do pedido como à 

3. Os serviços informativos atrás referidos
deverão ser fornecidos gratuitamente, tanto 
no que respeita à introdução do pedido, se 
tal for o caso, como à recepção das 
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recepção das informações solicitadas. informações solicitadas.

Or. en

Alteração apresentada por Nikolaos Vakalis

Alteração 257
ARTIGO 7, NÚMERO 4

4. As informações personalizadas sobre 
preços referidas no presente artigo versarão 
sobre as tarifas aplicáveis nos termos do 
regime tarifário do cliente de roaming em 
causa à realização e recepção de chamadas 
em qualquer rede visitada do 
Estado-Membro no qual o cliente se 
encontra.

4. As informações personalizadas sobre 
preços referidas no presente artigo versarão 
sobre as tarifas aplicáveis nos termos do 
regime tarifário do cliente de roaming em 
causa à realização e recepção de chamadas 
em todas as redes visitadas do 
Estado-Membro no qual o cliente se 
encontra.

Or. en

Justificação

Ver justificação da alteração ao nº 1 do artigo 7º.

Alteração apresentada por Francisca Pleguezuelos Aguilar

Alteração 258
Artigo 7, NÙMERO 4

4. As informações personalizadas sobre 
preços referidas no presente artigo versarão 
sobre as tarifas aplicáveis nos termos do 
regime tarifário do cliente de roaming em 
causa à realização e recepção de chamadas 
em qualquer rede visitada do Estado-
Membro no qual o cliente se encontra.

4. As informações essenciais e básicas 
personalizadas sobre preços referidas no nº 1 
do presente artigo versarão sobre as tarifas 
aplicáveis nos termos do regime tarifário do 
cliente de roaming em causa à realização e 
recepção de chamadas em qualquer rede 
visitada do Estado-Membro no qual o cliente 
se encontra.

Or. es

Justificação

Para facilitar a transparência e simplificar os procedimentos aos consumidores.



AM\660182PT.doc 17/70 PE 386.538v03-00

PT

Alteração apresentada por Lambert van Nistelrooij

Alteração 259
ARTIGO 7, NÚMERO 4

4. As informações personalizadas sobre 
preços referidas no presente artigo versarão 
sobre as tarifas aplicáveis nos termos do 
regime tarifário do cliente de roaming em 
causa à realização e recepção de chamadas 
em qualquer rede visitada do 
Estado-Membro no qual o cliente se 
encontra.

4. As informações personalizadas sobre 
preços referidas no nº 1 apresentarão 
sucintamente num formato normalizado as 
tarifas aplicáveis nos termos do regime 
tarifário do cliente de roaming em causa à 
realização e recepção de chamadas em 
qualquer rede visitada do Estado-Membro 
no qual o cliente se encontra, assim como as
condições em que o cliente de roaming em 
causa poderá pagar uma tarifa superior à 
tarifa mais provável e indicarão o número 
de telefone a que se refere o nº 2.

Or. en

Justificação

A mensagem SMS em sistema "push" fornece ao cliente detalhes da tarifa mais provável a 
pagar por uma chamada em roaming. Mas a mensagem SMS em sistema "push" deverá 
indicar igualmente as condições em que um cliente poderá pagar mais e detalhes da linha de 
serviço ao cliente oferecida nos termos do nº 2, para a qual o cliente pode telefonar para 
tomar conhecimento das condições aplicadas.

Alteração apresentada por Reino Paasilinna, em nome do Grupo PSE

Alteração 260
ARTIGO 7, NÚMERO 4

4. As informações personalizadas sobre 
preços referidas no presente artigo versarão 
sobre as tarifas aplicáveis nos termos do 
regime tarifário do cliente de roaming em 
causa à realização e recepção de chamadas 
em qualquer rede visitada do 
Estado-Membro no qual o cliente se 
encontra.

4. As informações personalizadas sobre 
preços referidas no nº 1 apresentarão 
sucintamente num formato normalizado, as 
tarifas aplicáveis, incluindo IVA, nos termos 
do regime tarifário do cliente de roaming em 
causa à realização e recepção de chamadas 
de telefonia vocal na rede visitada do 
Estado-Membro no qual o cliente se 
encontra.

As informações completas sobre os preços 
referidas no n.º 2 incluirão as tarifas 
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aplicáveis, nos termos do regime tarifário 
do cliente de roaming em causa, à 
realização e recepção de chamadas de 
telefonia vocal e ao envio e à recepção de 
dados na rede visitada para qualquer 
destino na Comunidade. As informações 
salientarão as diferenças entre as tarifas 
aplicadas em períodos de pico e fora destes 
períodos ou qualquer outra variação no 
tempo.

Or. en

Justificação

Ver justificação da alteração ao nº 1 do artigo 7º.

Alteração apresentada por Umberto Guidoni

Alteração 261
ARTIGO 7, NÚMERO 4 BIS  (novo)

4 bis. As informações básicas e 
personalizadas sobre as tarifas referidas no 
presente número apresentarão 
sucintamente as tarifas de roaming 
aplicáveis, nos termos do regime tarifário 
do cliente de roaming em causa, à 
realização de chamadas dentro do 
Estado-Membro visitado, para o seu país de 
origem e à recepção de chamadas. As 
informações básicas e personalizadas sobre 
os preços incluirão as tarifas da rede 
anfitriã. Um cliente que tenha comunicado 
que não deseja receber a mensagem SMS 
automática terá, em qualquer momento, o 
direito de solicitar novamente o serviço. Os 
fornecedores domésticos oferecerão a 
clientes invisuais ou parcialmente invisuais 
informações vocais a pedido.

Or. en
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Alteração apresentada por David Hammerstein Mintz

Alteração 262
ARTIGO 7, NÚMERO 4 BIS (novo)

4 bis. As informações básicas e 
personalizadas sobre as tarifas referidas no 
presente número apresentarão 
sucintamente as tarifas de roaming 
aplicáveis, nos termos do regime tarifário 
do cliente de roaming em causa, à 
realização de chamadas dentro do 
Estado-Membro visitado, para o seu país de 
origem e à recepção de chamadas. As 
informações básicas e personalizadas sobre 
os preços incluirão as tarifas da rede 
anfitriã. Um cliente que tenha comunicado 
que não deseja receber a mensagem SMS 
automática terá, em qualquer momento, o 
direito de solicitar novamente o serviço. Os 
fornecedores domésticos oferecerão a 
clientes invisuais ou parcialmente invisuais 
informações vocais a pedido.

Or. en

Alteração apresentada por Angelika Niebler e Jan Christian Ehler

Alteração 263
ARTIGO 7, NÚMERO  4 BIS (novo)

4 bis. As informações básicas e 
personalizadas sobre as tarifas referidas no 
presente número apresentarão as tarifas de 
roaming aplicáveis, nos termos do regime 
tarifário do cliente de roaming em causa, à 
realização de chamadas dentro do 
Estado-Membro visitado, para o seu país de 
origem e à recepção de chamadas. As 
informações básicas e personalizadas sobre 
os preços reportar-se-ão às tarifas da rede 
do respectivo país de origem aquando da 
entrada no Estado-Membro visitado. Um 
cliente que tenha comunicado que não 
deseja receber a mensagem SMS 
automática terá, em qualquer momento, o 
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direito de solicitar novamente o serviço. Os 
fornecedores domésticos oferecerão a 
clientes invisuais ou parcialmente invisuais 
informações vocais, a pedido.

Or. de

Justificação

Afigura-se importante que os clientes de roaming sejam imediata e automaticamente 
informados sobre os aspectos essenciais dos preços do roaming que se lhes impõe pagar.

Alteração apresentada por Erika Mann

Alteração 264
ARTIGO 7, NÚMERO 4 BIS  (novo)

4 bis. As informações básicas e 
personalizadas sobre as tarifas referidas no 
presente número apresentarão 
sucintamente as tarifas de roaming 
aplicáveis, nos termos do regime tarifário 
do cliente de roaming em causa, à 
realização de chamadas dentro do 
Estado-Membro visitado, para o seu país de 
origem e à recepção de chamadas. As 
informações básicas e personalizadas sobre 
os preços incluirão as tarifas da rede 
anfitriã. Um cliente que tenha comunicado 
que não deseja receber a mensagem SMS 
automática terá, em qualquer momento, o 
direito de solicitar novamente o serviço. Os 
fornecedores domésticos oferecerão a 
clientes invisuais ou parcialmente invisuais 
informações vocais a pedido.

Or. en

Alteração apresentada por Šarūnas Birutis

Alteração 265
ARTIGO 7, NÚMERO 4 BIS  (novo)

4 bis. As informações básicas e 
personalizadas sobre as tarifas referidas no 
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presente número apresentarão 
sucintamente as tarifas de roaming 
aplicáveis, nos termos do regime tarifário 
do cliente de roaming em causa, à 
realização de chamadas dentro do 
Estado-Membro visitado, para o seu país de 
origem e à recepção de chamadas. As 
informações básicas e personalizadas sobre 
os preços incluirão as tarifas da rede 
anfitriã. Um cliente que tenha comunicado 
que não deseja receber a mensagem SMS 
automática terá, em qualquer momento, o 
direito de solicitar novamente o serviço. Os 
fornecedores domésticos oferecerão a 
clientes invisuais ou parcialmente invisuais 
informações vocais a pedido.

Or. en

Justificação

É importante que os clientes recebam informações adequadas sobre os preços das chamadas 
de roaming internacional. Deve ser possível obter, a pedido, informações mais detalhadas.

Alteração apresentada por Giles Chichester

Alteração 266
ARTIGO 7, NÚMERO 4 BIS (novo)

4 bis. Todos os fornecedores devem 
fornecer aos seus clientes de roaming um 
ícone ou uma mensagem no visor do seu 
telemóvel advertindo-os de que estão a 
efectuar ou a receber uma chamada de 
roaming.

Or. en

Justificação

Caveat emptor.
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Alteração apresentada por Reino Paasilinna, em nome do Grupo PSE

Alteração 267
ARTIGO 7, NÚMERO 5

5. Os fornecedores domésticos fornecerão 
aos novos clientes, na altura da inscrição 
no serviço, informações completas sobre as 
tarifas aplicáveis ao roaming. Os 
fornecedores domésticos fornecerão também 
aos seus clientes, periodicamente, 
actualizações das tarifas aplicáveis ao 
roaming, e, além disso, sempre que tais 
tarifas sofram alterações substanciais.

5. Os fornecedores domésticos fornecerão a 
todos os clientes, sem demora injustificada, 
após cada publicação referida no nº 3 do 
artigo 10º, informações completas sobre as 
tarifas aplicáveis ao roaming.  Essas 
informações incluirão o preço por minuto 
que o cliente deverá pagar nessa data por 
chamadas de telefonia vocal em roaming, 
assim como o preço por SMS, MMS e 
unidade de dados em roaming, quando 
aplicável. Os novos clientes receberão essas 
informações por escrito na altura da 
inscrição no serviço. Os fornecedores 
domésticos incluirão também actualizações 
das tarifas aplicáveis ao roaming, sempre 
que forneçam aos seus clientes 
informações gerais sobre as tarifas ou 
alterações das mesmas ou sempre que as 
tarifas aplicáveis ao roaming sofram 
alterações. As tarifas de roaming em vigor 
figurarão permanentemente, de forma 
destacada, no sítio Internet do fornecedor 
doméstico.

Or. en

Justificação

Ver justificação ao nº 1 do artigo 7º.

Alteração apresentada por Nikolaos Vakalis

Alteração 268
ARTIGO 7, NÚMERO 5

5. Os fornecedores domésticos fornecerão 
aos novos clientes, na altura da inscrição no 
serviço, informações completas sobre as 
tarifas aplicáveis ao roaming. Os 
fornecedores domésticos fornecerão 
também aos seus clientes, periodicamente,
actualizações das tarifas aplicáveis ao 

5. Os fornecedores domésticos fornecerão a 
todos os clientes, na altura da inscrição no 
serviço, informações completas sobre as 
tarifas aplicáveis ao roaming. Podem  
fornecer igualmente informações sobre as 
tarifas de roaming aplicáveis através de 
quaisquer meios adequados. Fornecerão 
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roaming, e, além disso, sempre que tais 
tarifas sofram alterações substanciais.

também aos seus clientes actualizações das 
tarifas aplicáveis ao roaming, sem demora 
injustificada, sempre que tais tarifas sofram 
alterações. Em particular, os fornecedores 
domésticos fornecerão imediatamente a 
todos os clientes de roaming informações 
completas sobre as condições que regem a 
tarifa de protecção do consumidor prevista 
no artigo 4º.

Or. en

Justificação

Existe uma grande necessidade de transparência absoluta das tarifas retalhistas. Os 
consumidores devem poder escolher, entre os diferentes operadores no país visitado, o 
operador para o qual o seu operador doméstico oferece as melhores tarifas retalhistas.

Alteração apresentada por Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Alteração 269
ARTIGO 7, NÚMERO 5

5. Os fornecedores domésticos fornecerão 
aos novos clientes, na altura da inscrição no 
serviço, informações completas sobre as 
tarifas aplicáveis ao roaming. Os 
fornecedores domésticos fornecerão também 
aos seus clientes, periodicamente, 
actualizações das tarifas aplicáveis ao 
roaming, e, além disso, sempre que tais 
tarifas sofram alterações substanciais.

5. Os fornecedores domésticos fornecerão 
aos novos clientes, na altura da inscrição no 
serviço, informações completas sobre as 
tarifas aplicáveis ao roaming. Os 
fornecedores domésticos fornecerão também 
aos seus clientes, periodicamente, 
actualizações das tarifas aplicáveis ao 
roaming, e, além disso, sempre que o 
operador altere as tarifas de roaming.

Or. pl

Alteração apresentada por Hannes Swoboda

Alteração 270
ARTIGO 7, NÚMERO 5 BIS (novo)

5 bis. Quando, com base na presente 
regulamentação da UE, uma empresa 
proceda a um aumento das tarifas 
nacionais, deverá a mesma apresentar o 
cálculo dos custos internos.
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Or. de

Justificação

É necessária absoluta transparência no que respeita ao cálculo dos custos quando as 
empresas fundamentam o aumento das tarifas da telefonia vocal a nível nacional com base na 
presente legislação.

Alteração apresentada por Lambert van Nistelrooij

Alteração 271
ARTIGO 7, NÚMERO 5 BIS (novo)

5 bis. Cada fornecedor doméstico 
assegurará que todos os seus clientes 
possam obter informações sobre as 
condições que regem uma tarifa de 
protecção do consumidor, tal como previsto 
no artigo 4º. Para este efeito, assegurarão 
que todo o cliente receba pelo menos uma 
mensagem SMS a intervalos não superiores 
a seis meses, que explicará que o operador 
oferece uma eurotarifa sem custos 
adicionais, especificará que as tarifas a 
pagar pela realização e recepção de 
chamadas de roaming regulamentadas ao 
abrigo da eurotarifa e fornecerá o número 
designado especificado no nº 2 do artigo 7º.

Or. en

Justificação

A opção entre uma tarifa de protecção do consumidor ou uma eurotarifa deve ser 
adequadamente publicitada pelos operadores, a fim de assegurar que os consumidores 
tenham consciência das opções de que dispõem. A alteração exige que, para esse efeito, os 
operadores assegurem que os consumidores que tencionam viajar recebem informações de 
uma forma aceitável, sem serem sobrecarregados. A linha telefónica de informação sobre o 
roaming, já prevista no nº 2 do artigo 7º, pode ser igualmente utilizada para fornecer 
informações sobre a tarifa de protecção do consumidor, a pedido.

Alteração apresentada por Lambert van Nistelrooij

Alteração 272
ARTIGO 7, NÚMERO 5 TER (novo)

5 ter. O fornecedor doméstico que fornece 
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informações nos termos do nº 2 do artigo 7º 
através de um número designado para o 
efeito fornecerá igualmente informações 
sobre a eurotarifa e dará ao cliente as 
instruções necessárias para passar a essa 
tarifa, se tal for solicitado.

Or. en

Justificação

A opção entre uma tarifa de protecção do consumidor ou uma eurotarifa deve ser 
adequadamente publicitada pelos operadores, a fim de assegurar que os consumidores 
tenham consciência das opções de que dispõem. A alteração exige que, para esse efeito, os 
operadores assegurem que os consumidores que tencionam viajar recebem informações de 
uma forma aceitável, sem serem sobrecarregados. A linha telefónica de informação sobre o 
roaming, já prevista no nº 2 do artigo 7º, pode ser igualmente utilizada para fornecer 
informações sobre a tarifa de protecção do consumidor, a pedido. 

Alteração apresentada por Giles Chichester

Alteração 273
ARTIGO 7, NÚMERO 5 BIS (novo)

5 bis. Os fornecedores domésticos devem 
adoptar as medidas necessárias para 
assegurar que todos os seus clientes de 
roaming tomam conhecimento da 
existência da eurotarifa. Em particular, 
enviarão a cada um desses clientes, no 
prazo de dois meses após a publicação do 
presente regulamento, uma comunicação 
descrevendo a eurotarifa de uma forma 
clara e imparcial e, subsequentemente, 
uma chamada de atenção a intervalos 
regulares.

Or. en

Justificação

É essencial um elevado nível de sensibilização para a eurotarifa. Neste contexto, poderá ser 
útil o envio de uma comunicação a cada cliente, por carta ou SMS, antes da introdução da 
tarifa e subsequentemente a intervalos regulares.
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Alteração apresentada por Dominique Vlasto

Alteração 274
Artigo 7, NÙMERO 5 BIS (novo)

5 bis. Os fornecedores domésticos deverão 
tomar todas as medidas necessárias para 
informar os seus clientes individuais de  
roaming sobre a existência de uma 
"eurotarifa". Deverão, em particular, 
enviar a cada cliente, dois meses após a 
publicação deste regulamento e em seguida 
de uma forma regular, um documento que 
apresente esta "eurotarifa" de uma modo 
claro e não distorcida.

Or. fr

Justificação

É essencial um elevado nível de sensibilização sobre a "eurotarifa". Neste contexto, seria 
muito útil uma comunicação dirigida a cada cliente individualmente, por correio ou SMS, 
quer antes da introdução desta tarifa quer, em seguida, a intervalos regulares. Os clientes de 
negócios poderão não estar interessados nestas informações; assim, esta obrigação deveria 
dizer apenas respeito aos clientes individuais.

Alteração apresentada por Reino Paasilinna, em nome do Grupo PSE

Alteração 275
ARTIGO 8, NÚMERO 1

1. As autoridades reguladoras nacionais 
acompanharão e supervisionarão o 
cumprimento do presente regulamento no 
seu território

1. As autoridades reguladoras nacionais 
acompanharão e supervisionarão o 
cumprimento do presente regulamento no 
seu território. Acompanharão, em 
particular, o respeito dos critérios para a 
definição das tarifas médias das chamadas 
efectuadas e recebidas, com base nas 
tarifas totais do roaming retalhista e no 
número total de minutos passados em 
roaming para a realização e recepção de 
chamadas.

Or. en
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Justificação

A presente alteração destina-se a definir a base para o controlo do respeito dos preços 
médios referidos no artigo 4.º. Estes controlos serão feitos separadamente para as chamadas 
efectuadas e para as recebidas, uma vez que estas estão sujeitas a regulamentação separada.

Alteração apresentada por Nikolaos Vakalis

Alteração 276
ARTIGO 8, NÚMERO 1 BIS (novo)

1 bis. As autoridades reguladoras nacionais 
realizarão estudos detalhados sobre os 
respectivos mercados nacionais de 
roaming. Em particular, recolherão dados 
sobre o volume dos minutos de roaming de 
saída e entrada, bem como as receitas 
correspondentes dos operadores. Os 
resultados dos estudos devem ser 
disponibilizados, o mais tardar, seis meses 
antes da data de revisão do regulamento, 
prevista no artigo 12º.

Or. en

Justificação

Devem ser adoptadas iniciativas importantes a nível nacional a fim de consolidar a 
informação relativa aos preços, volumes e receitas em matéria de roaming, a fim de se obter 
uma imagem clara do mercado de roaming europeu. É lamentável que estes estudos não 
tenham sido disponibilizados antes da aprovação do presente regulamento.

Alteração apresentada por Reino Paasilinna, em nome do Grupo PSE

Alteração 277
ARTIGO 8, NÚMERO 5

5. As autoridades reguladoras nacionais 
disponibilizarão ao público informações 
actualizadas sobre a aplicação do presente 
regulamento, de um modo que facilite o 
acesso das partes interessadas a essas 
informações.

5. As autoridades reguladoras nacionais 
disponibilizarão ao público informações 
actualizadas sobre a aplicação do presente 
regulamento, de um modo que facilite o 
acesso das partes interessadas a essas 
informações. Monitorizarão a evolução dos 
preços grossistas e retalhistas no 
fornecimento, aos clientes de roaming, de 
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serviços de comunicações vocais e de 
dados, incluindo SMS (Serviço de 
Mensagens Curtas) e MMS (Serviço de 
Mensagens Multimédia), em particular, 
mas não apenas, nas regiões 
ultraperiféricas da Comunidade, e 
divulgarão os resultados de tal 
monitorização a intervalos de 12 meses. 
Estas informações serão fornecidas 
separadamente para os clientes com 
contratos de empresa, de pós-pagamento e 
de pré-pagamento.

Or. en

Justificação

A presente alteração reúne os n. os 5 e 6 do artigo 8.º da proposta da Comissão e visa 
reforçar as obrigações das autoridades reguladoras nacionais em matéria de controlo da 
aplicação do regulamento e disponibilização dos resultados ao público. A obrigação de 
controlo da aplicação do regulamento é formulada em termos muito gerais ("sobre a 
aplicação do presente regulamento"), o que poderia conduzir à disponibilização de 
informações diferentes na Comunidade. É, por conseguinte, conveniente identificar um 
conjunto de dados a recolher e divulgar em cada Estado-Membro e incluí-lo no regulamento 
antes da sua adopção final.

Alteração apresentada por Reino Paasilinna, em nome do Grupo PSE

Alteração 278
ARTIGO 8, NÚMERO 6

6. As autoridades reguladoras nacionais 
monitorizarão a evolução dos preços 
grossistas e retalhistas no fornecimento, 
aos clientes de roaming, de serviços de 
comunicações vocais e de dados, incluindo 
SMS (Serviço de Mensagens Curtas) e 
MMS (Serviço de Mensagens Multimédia), 
nomeadamente nas regiões ultraperiféricas 
da Comunidade, e comunicarão os 
resultados de tal monitorização à Comissão 
sempre que esta lhes dirija um pedido nesse 
sentido.

Suprimido

Or. en
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Justificação

Fundido com o nº 5 do artigo 8º.

Alteração apresentada por Paul Rübig

Alteração 279
ARTIGO 8, NÚMERO 6

6. As autoridades reguladoras nacionais 
monitorizarão a evolução dos preços 
grossistas e retalhistas no fornecimento, aos 
clientes de roaming, de serviços de 
comunicações vocais e de dados, incluindo 
SMS (Serviço de Mensagens Curtas) e 
MMS (Serviço de Mensagens Multimédia), 
nomeadamente nas regiões ultraperiféricas 
da Comunidade, e comunicarão os 
resultados de tal monitorização à Comissão 
sempre que esta lhes dirija um pedido nesse 
sentido.

6. As autoridades reguladoras nacionais 
monitorizarão a evolução dos preços 
grossistas e retalhistas no fornecimento, aos 
clientes de roaming, de serviços de roaming 
de comunicações vocais, nomeadamente nas 
regiões ultraperiféricas da Comunidade, e 
comunicarão os resultados de tal 
monitorização à Comissão de seis em seis 
meses a partir da entrada em vigor do 
presente regulamento. As informações 
serão fornecidas em separado para os 
clientes com contratos de empresa, de 
pós-pagamento e de pré-pagamento.

Or. en

Alteração apresentada por Miloslav Ransdorf

Alteração 280
ARTIGO 8, NÚMERO 6

6. As autoridades reguladoras nacionais 
monitorizarão a evolução dos preços 
grossistas e retalhistas no fornecimento, aos 
clientes de roaming, de serviços de 
comunicações vocais e de dados, incluindo 
SMS (Serviço de Mensagens Curtas) e 
MMS (Serviço de Mensagens Multimédia), 
nomeadamente nas regiões ultraperiféricas 
da Comunidade, e comunicarão os 
resultados de tal monitorização à Comissão 
sempre que esta lhes dirija um pedido nesse 
sentido.

6. As autoridades reguladoras nacionais 
monitorizarão a evolução dos preços 
grossistas e retalhistas no fornecimento, aos 
clientes de roaming, de serviços de roaming 
de comunicações vocais, nomeadamente nas 
regiões ultraperiféricas da Comunidade, e 
comunicarão os resultados de tal 
monitorização à Comissão de seis em seis 
meses a partir da entrada em vigor do 
presente regulamento. As informações 
serão fornecidas em separado para os 
clientes com contratos de empresa, de 
pós-pagamento e de pré-pagamento.
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Or. en

Alteração apresentada por András Gyürk

Alteração 281
ARTIGO 8, NÚMERO 6

6. As autoridades reguladoras nacionais 
monitorizarão a evolução dos preços 
grossistas e retalhistas no fornecimento, aos 
clientes de roaming, de serviços de 
comunicações vocais e de dados, incluindo 
SMS (Serviço de Mensagens Curtas) e 
MMS (Serviço de Mensagens Multimédia), 
nomeadamente nas regiões ultraperiféricas 
da Comunidade, e comunicarão os 
resultados de tal monitorização à Comissão 
sempre que esta lhes dirija um pedido nesse 
sentido.

6. As autoridades reguladoras nacionais 
monitorizarão a evolução dos preços 
grossistas e retalhistas no fornecimento, aos 
clientes de roaming, de serviços de 
comunicações vocais e de dados, e 
comunicarão os resultados de tal 
monitorização à Comissão de seis em seis 
meses a partir da entrada em vigor do 
presente regulamento sob a forma de um 
relatório.

Or. hu

Justificação

Graças ao rápido desenvolvimento da tecnologia, o papel desempenhado pelo mercado 
internacional de serviços de dados está a adquirir uma importância crescente. A transmissão 
de som via Internet (VoiP) está a revolucionar a telefonia fixa, abrindo o caminho para uma 
transmissão de som mais barata. A divulgação e presença de redes 3G e outras tecnologias 
conexas estão a ter um impacto importante no mercado dos serviços móveis. No interesse dos 
consumidores e a fim de garantir a concorrência, deve ser levada a cabo uma monitorização 
mais intensa dos processos de mercado e, se os mercados não funcionarem de forma 
satisfatória, deve ser oferecida a possibilidade de uma intervenção adequada.

Alteração apresentada por Lambert van Nistelrooij

Alteração 282
ARTIGO 8, NÚMERO 6

6. As autoridades reguladoras nacionais 
monitorizarão a evolução dos preços 
grossistas e retalhistas no fornecimento, aos 
clientes de roaming, de serviços de 
comunicações vocais e de dados, incluindo 
SMS (Serviço de Mensagens Curtas) e MMS 
(Serviço de Mensagens Multimédia), 
nomeadamente nas regiões ultraperiféricas 
da Comunidade, e comunicarão os 

6. As autoridades reguladoras nacionais 
monitorizarão a evolução dos preços 
grossistas e retalhistas no fornecimento, aos 
clientes de roaming, de serviços de 
comunicações vocais e de dados, incluindo 
SMS (Serviço de Mensagens Curtas) e MMS 
(Serviço de Mensagens Multimédia), 
nomeadamente nas regiões ultraperiféricas 
da Comunidade e a situação particular de 
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resultados de tal monitorização à Comissão 
sempre que esta lhes dirija um pedido nesse 
sentido.

roaming inadvertido em que se encontram  
cidadãos que vivem e trabalham em regiões 
fronteiriças, empresas que operam entre 
Estados-Membros vizinhos e regiões 
fronteiriças em Estados-Membros vizinhos
e comunicarão os resultados de tal 
monitorização à Comissão sempre que esta 
lhes dirija um pedido nesse sentido.

Or. en

Justificação

Os encargos de roaming não são apenas pagos pelos viajantes, mas também por empresas, 
na sua maior parte PME, e cidadãos que vivem, trabalham ou operam em regiões situadas 
nas fronteiras internas da UE. Têm um encargo constante de roaming nas suas actividades 
diárias, mesmo sem viajar, quando sujeitos a roaming inadvertido (ou seja, estando sujeitos a 
outros operadores transfronteiriços quando residem no seu país "de origem"). Seria desejável 
que os operadores encontrassem soluções, mas se tal não for o caso, a situação deverá ser 
corrigida pelas autoridades nacionais de regulação e, em última análise, pela Comissão.

Alteração apresentada por Alexander Alvaro e Jorgo Chatzimarkakis

Alteração 283
ARTIGO 8, NÚMERO 6

6. As autoridades reguladoras nacionais 
monitorizarão a evolução dos preços 
grossistas e retalhistas no fornecimento, aos 
clientes de roaming, de serviços de 
comunicações vocais e de dados, incluindo 
SMS (Serviço de Mensagens Curtas) e MMS 
(Serviço de Mensagens Multimédia), 
nomeadamente nas regiões ultraperiféricas 
da Comunidade, e comunicarão os 
resultados de tal monitorização à Comissão 
sempre que esta lhes dirija um pedido nesse 
sentido.

6. As autoridades reguladoras nacionais 
monitorizarão a evolução dos preços 
grossistas e retalhistas no fornecimento, aos 
clientes de roaming, de serviços de 
comunicações vocais e de dados, incluindo 
SMS (Serviço de Mensagens Curtas) e MMS 
(Serviço de Mensagens Multimédia), 
nomeadamente nas regiões ultraperiféricas 
da Comunidade, e comunicarão os 
resultados de tal monitorização à Comissão.

Or. en
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Alteração apresentada por Angelika Niebler e Jan Christian Ehler

Alteração 284
ARTIGO 8, NÚMERO 6 BIS (novo)

6 bis. As autoridades reguladoras nacionais 
monitorizarão as tarifas retalhistas médias 
dos diferentes fornecedores domésticos 
dividindo as receitas de cada operador de 
telefonia móvel procedentes do roaming 
pelo volume de tráfego correspondente, 
numa base semestral. Cumpre ter em conta 
ambos os tipos de chamadas, as recebidas e 
as efectuadas. As autoridades reguladoras 
nacionais são obrigadas a publicar os 
resultados no mais breve trecho e de molde 
a permitir a todos os clientes um fácil 
acesso a essa informação. 

Or. de

Justificação

As autoridades reguladoras nacionais deveriam ser obrigadas a acompanhar intensamente a 
evolução das tarifas de roaming.

Alteração apresentada por Erika Mann

Alteração 285
ARTIGO 8, NÚMERO 6 BIS (novo)

6 bis. As autoridades reguladoras nacionais 
monitorizarão as tarifas retalhistas médias 
dos diferentes fornecedores domésticos 
dividindo as receitas de cada operador de 
telefonia móvel procedentes do roaming 
pelo volume de tráfego correspondente, 
numa base semestral. Cumpre ter em conta 
ambos os tipos de chamadas, as recebidas e 
as efectuadas. As autoridades reguladoras 
nacionais são obrigadas a publicar os 
resultados no mais breve trecho e de molde 
a permitir a todos os clientes um fácil 
acesso a essa informação.

Or. en
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Alteração apresentada por Miloslav Ransdorf

Alteração 286
ARTIGO 8, NÚMERO 6 BIS (novo)

6 bis. Com base nos relatórios das 
autoridades reguladoras nacionais, e tendo 
em conta o parecer do Grupo de 
Reguladores Europeus, a Comissão 
apresentará ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho, no prazo de 12 meses a partir da 
entrada em vigor do presente regulamento, 
uma análise dos preços grossistas e 
retalhistas do roaming internacional na 
Comunidade. Se os preços retalhistas do 
roaming internacional não tiverem descido 
de forma significativa após a entrada em 
vigor do presente regulamento, a Comissão,
em aplicação do procedimento de 
regulamentação com controlo a que se 
refere o nº 2 do artigo 13.º, adaptará o 
factor multiplicador da tarifa de 
terminação móvel prevista no Anexo I.

Or. en

Alteração apresentada por Paul Rübig

Alteração 287
ARTIGO 8, NÚMERO 6 BIS (novo)

6 bis. Com base nos relatórios das 
autoridades reguladoras nacionais, e tendo 
em conta  o parecer do Grupo de 
Reguladores Europeus, a Comissão 
apresentará ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho, no prazo de 12 meses a partir da 
entrada em vigor do presente regulamento, 
uma análise dos preços grossistas e 
retalhistas do roaming internacional na 
Comunidade. Se os preços retalhistas do 
roaming internacional não tiverem descido 
de forma significativa após a entrada em 
vigor do presente regulamento, a Comissão, 



PE 386.538v03-00 34/70 AM\660182PT.doc

PT

em aplicação do procedimento de 
regulamentação com controlo a que se 
refere o nº 2 do artigo 13.º, adaptará o 
factor multiplicador da tarifa de 
terminação móvel prevista no Anexo I.

Or. en

Alteração apresentada por András Gyürk

Alteração 288
ARTIGO 8, NÚMERO 6 BIS (novo)

6 bis. Com base nos relatórios das 
autoridades reguladoras nacionais, e tendo 
em conta  o parecer do Grupo de 
Reguladores Europeus, a Comissão 
apresentará ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho, no prazo de 12 meses a partir da 
entrada em vigor do presente regulamento, 
uma análise dos preços grossistas e 
retalhistas do roaming internacional na 
Comunidade. Se os preços retalhistas do 
roaming internacional não tiverem descido 
de forma significativa após a entrada em 
vigor do presente regulamento, a Comissão 
apresentará igualmente uma proposta de 
regulação destas tarifas com base na 
regulação das tarifas de roaming aplicáveis 
às comunicações vocais. 

Or. hu

Justificação

Graças ao rápido desenvolvimento da tecnologia, o papel desempenhado pelo mercado 
internacional de serviços de dados está a adquirir uma importância crescente. A transmissão 
de som via Internet (VoiP) está a revolucionar a telefonia fixa, abrindo o caminho para uma 
transmissão de som mais barata. A divulgação e presença de redes 3G e outras tecnologias 
conexas estão a ter um impacto importante no mercado dos serviços móveis. No interesse dos 
consumidores e a fim de garantir a concorrência, deve ser levada a cabo uma monitorização 
mais intensa dos processos de mercado e, se os mercados não funcionarem de forma 
satisfatória, deve ser oferecida a possibilidade de uma intervenção adequada.
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Alteração apresentada por Miloslav Ransdorf

Alteração 289
ARTIGO 8, NÚMERO 6 TER (novo)

6 ter. As autoridades reguladoras nacionais 
monitorizarão a evolução dos preços 
grossistas e retalhistas no fornecimento aos 
clientes de roaming de serviços de SMS e 
outros serviços de comunicação de dados e 
comunicarão os resultados de tal 
monitorização à Comissão de seis em seis 
meses a partir da entrada em vigor do 
presente regulamento. As informações 
serão fornecidas em separado para os 
clientes com contratos de empresa, de 
pós-pagamento e de pré-pagamento.

Or. en

Alteração apresentada por Miloslav Ransdorf

Alteração 290
ARTIGO 8, NÚMERO 6 QUATER (novo)

6 quater. Com base nos relatórios das 
autoridades reguladoras nacionais, e tendo 
em conta  o parecer do Grupo de 
Reguladores Europeus, a Comissão 
apresentará ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho, no prazo de 12 meses a partir da 
entrada em vigor do presente regulamento, 
uma análise dos preços grossistas e 
retalhistas do roaming internacional na 
Comunidade. Se os preços retalhistas do 
roaming internacional não tiverem descido 
de forma significativa após a entrada em 
vigor do presente regulamento, a Comissão, 
avaliará a necessidade de um regulamento 
para reduzir os custos de fornecimento de 
serviço de comunicação de dados em 
roaming internacional e apresentará uma 
nova proposta no prazo de três meses.

Or. en
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Alteração apresentada por Reino Paasilinna, em nome do Grupo PSE

Alteração 291
ARTIGO 8, NÚMERO 8

8. Os procedimentos de resolução 
extrajudicial de litígios estabelecidos em 
conformidade com o artigo 34.º da Directiva 
2002/22/CE poderão também ser utilizados 
para resolver litígios não sanados que 
envolvam consumidores e (se previsto no
direito nacional) outros utilizadores finais
relativamente a questões abrangidas pelo 
presente regulamento.

8. Os procedimentos de resolução 
extrajudicial de litígios estabelecidos em 
conformidade com o artigo 34.º da Directiva 
2002/22/CE poderão também ser utilizados 
para resolver litígios não sanados que 
envolvam clientes de roaming que sejam 
consumidores e (se previsto no direito 
nacional) outros clientes de roaming 
relativamente a questões abrangidas pelo 
presente regulamento.

Or. en

Justificação

A presente alteração comporta ajustamentos técnicos menores, a fim de ter em conta que o 
regulamento diz respeito a clientes de roaming.

Alteração apresentada por Angelika Niebler e Jan Christian Ehler

Alteração 292
ARTIGO 8, NÚMERO 8 BIS (novo)

8 bis. As autoridades reguladoras nacionais 
darão início a uma campanha publicitária  
nos meios de comunicação social, 
nomeadamente na televisão, rádio, revistas, 
jornais ou cinema, e dar-lhe-ão aplicação 
em toda a Comunidade, a fim de divulgar 
as condições que regem a 'eurotarifa', em 
conformidade com o disposto no artigo 4.º 
do presente regulamento. A campanha 
deveria ter início imediatamente após a 
data de entrada em vigor do presente 
regulamento. 

Or. de
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Justificação

É importante que os clientes de roaming sejam informados sobre as possibilidades oferecidas 
pela eurotarifa.

Alteração apresentada por Erika Mann

Alteração 293
ARTIGO 8, NÚMERO 8 BIS (novo)

8 bis. As autoridades reguladoras nacionais 
darão início a uma campanha publicitária  
nos meios de comunicação social, 
nomeadamente na televisão, rádio, revistas, 
jornais ou cinema, e dar-lhe-ão aplicação 
em toda a Comunidade, a fim de divulgar 
as condições que regem a 'eurotarifa', em 
conformidade com o disposto no artigo 4.º 
do presente regulamento. A campanha 
deveria ter início imediatamente após a 
data de entrada em vigor do presente 
regulamento. 

Or. en

Alteração apresentada por David Hammerstein Mintz

Alteração 294
ARTIGO 8, NÚMERO 8 BIS (novo)

8 bis. As autoridades reguladoras nacionais 
darão início a uma campanha publicitária  
nos meios de comunicação social, 
nomeadamente na televisão, rádio, revistas, 
jornais ou cinema, e dar-lhe-ão aplicação 
em toda a Comunidade, a fim de divulgar 
as condições que regem a 'eurotarifa', em 
conformidade com o disposto no artigo 4.º 
do presente regulamento. A campanha 
deveria ter início imediatamente após a 
data de entrada em vigor do presente 
regulamento. 

Or. en
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Alteração apresentada por Ján Hudacký

Alteração 295
ARTIGO 9

Os Estados-Membros estabelecerão o regime 
de sanções aplicáveis às infracções ao 
disposto no presente regulamento e tomarão 
todas as medidas necessárias para garantir 
que as mesmas são aplicadas. As sanções 
previstas devem ser eficazes, proporcionadas 
e dissuasoras. Os Estados-Membros devem 
notificar essas disposições à Comissão no 
prazo de seis meses após a entrada em vigor 
do presente regulamento e qualquer 
alteração posterior das mesmas o mais 
brevemente possível.

Os Estados-Membros estabelecerão o regime 
de sanções aplicáveis às infracções ao 
disposto no presente regulamento e tomarão 
todas as medidas necessárias para garantir 
que as mesmas são aplicadas. As sanções 
previstas devem ser eficazes, proporcionadas 
e dissuasoras. Os Estados-Membros devem 
notificar essas disposições à Comissão no 
prazo de nove meses após a entrada em 
vigor do presente regulamento e qualquer 
alteração posterior das mesmas o mais 
brevemente possível.

Or. en

Justificação

A ordem jurídica em alguns Estados-Membros (designadamente, a Eslováquia e a República 
Checa) não permite que as obrigações e sanções neste caso sejam impostas por legislação 
secundária. Tal apenas pode ser feito através de legislação regular, o que  implica um 
processo legislativo de vários meses, desde o projecto de proposta até à sua aprovação pelo 
Parlamento. Um prazo mínimo razoável para permitir a adopção destas medidas deve ser 
nove meses.

Alteração apresentada por Erika Mann

Alteração 296
ARTIGO 9

Os Estados-Membros estabelecerão o regime 
de sanções aplicáveis às infracções ao 
disposto no presente regulamento e tomarão 
todas as medidas necessárias para garantir 
que as mesmas são aplicadas. As sanções 
previstas devem ser eficazes, proporcionadas 
e dissuasoras. Os Estados-Membros devem 
notificar essas disposições à Comissão no 
prazo de seis meses após a entrada em vigor 
do presente regulamento e qualquer 
alteração posterior das mesmas o mais 

Os Estados-Membros estabelecerão o regime 
de sanções aplicáveis às infracções ao 
disposto no presente regulamento e tomarão 
todas as medidas necessárias para garantir 
que as mesmas são aplicadas. As sanções 
previstas devem ser eficazes, proporcionadas 
e dissuasoras. Os Estados-Membros devem 
notificar essas disposições à Comissão no 
prazo de nove meses após a entrada em 
vigor do presente regulamento e qualquer 
alteração posterior das mesmas o mais 
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brevemente possível. brevemente possível.

Or. xm

Justificação

Para alguns Estados-Menbros, não é suficiente um prazo de notificação de seis meses.

Alteração apresentada por Gunnar Hökmark

Alteração 297
ARTIGO 10

Tarifa média da terminação móvel Suprimido
1. A tarifa média da terminação móvel será 
determinada segundo os critérios e 
metodologias estabelecidos no anexo II, 
com base nas informações comunicadas 
pelas autoridades reguladoras nacionais 
nos termos dos n.os 2 e 4.
2. Cada autoridade reguladora nacional 
comunicará à Comissão, a pedido desta e 
no prazo por ela indicado no pedido, as 
informações especificadas no anexo II.
3. A Comissão publicará regularmente no 
Jornal Oficial da União Europeia a tarifa 
média da terminação móvel determinada 
em conformidade com os n.os 1, 2 e 4.
4. Para a primeira publicação da tarifa 
média da terminação móvel após a entrada 
em vigor do presente regulamento, a 
Comissão pode recorrer às mais recentes 
informações compatíveis com o anexo II 
obtidas nos termos do n.º 2 do artigo 5.º da 
Directiva 2002/21/CE no cumprimento da 
sua tarefa de acompanhamento da 
aplicação do quadro regulamentar das 
comunicações electrónicas de 2002.
5. As empresas sujeitas às disposições do 
presente regulamento garantirão que as 
alterações das suas tarifas que sejam 
necessárias para garantir a conformidade 
com o disposto nos artigos 3.º, 4.º e 6.º 
entrem em vigor dois meses após cada uma 
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das publicações previstas nos parágrafos 
precedentes do presente artigo.
6. As alterações necessárias à adaptação do 
anexo II ao progresso técnico ou à 
evolução do mercado serão adoptadas pela 
Comissão segundo o procedimento previsto 
no n.º 3 do artigo 13.º.

Or. en

Justificação

Muitos pequenos operadores que contribuem para o reforço da concorrência, a possibilidade 
de escolha por parte dos consumidores e o desenvolvimento de serviços novos e inovadores 
no sector das telecomunicações podem correr o risco de se encontrar numa situação 
desfavorável em virtude do regulamento proposto pela Comissão. O estabelecimento de um 
nível máximo dos preços confere aos pequenos operadores um certo grau de protecção.

Alteração apresentada por Angelika Niebler e Jan Christian Ehler

Alteração 298
ARTIGO 10

Tarifa média da terminação móvel Suprimido
1. A tarifa média da terminação móvel será 
determinada segundo os critérios e 
metodologias estabelecidos no anexo II, 
com base nas informações comunicadas 
pelas autoridades reguladoras nacionais 
nos termos dos n.os 2 e 4.
2. Cada autoridade reguladora nacional 
comunicará à Comissão, a pedido desta e 
no prazo por ela indicado no pedido, as 
informações especificadas no anexo II.
3. A Comissão publicará regularmente no 
Jornal Oficial da União Europeia a tarifa 
média da terminação móvel determinada 
em conformidade com os n.os 1, 2 e 4.
4. Para a primeira publicação da tarifa 
média da terminação móvel após a entrada 
em vigor do presente regulamento, a 
Comissão pode recorrer às mais recentes 
informações compatíveis com o anexo II 
obtidas nos termos do n.º 2 do artigo 5.º da 
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Directiva 2002/21/CE no cumprimento da 
sua tarefa de acompanhamento da 
aplicação do quadro regulamentar das 
comunicações electrónicas de 2002.
5. As empresas sujeitas às disposições do 
presente regulamento garantirão que as 
alterações das suas tarifas que sejam 
necessárias para garantir a conformidade 
com o disposto nos artigos 3.º, 4.º e 6.º 
entrem em vigor dois meses após cada uma 
das publicações previstas nos parágrafos 
precedentes do presente artigo.
6. As alterações necessárias à adaptação do 
anexo II ao progresso técnico ou à 
evolução do mercado serão adoptadas pela 
Comissão segundo o procedimento previsto 
no n.º 3 do artigo 13.º.

Or. de

Justificação

A fixação  de um determinado limite tarifário aplicável aos preços grossistas no artigo 3.º 
torna caduco o disposto no artigo 10.º.

Alteração apresentada por Nikolaos Vakalis

Alteração 299
ARTIGO 10

Tarifa média da terminação móvel Suprimido
1. A tarifa média da terminação móvel será 
determinada segundo os critérios e 
metodologias estabelecidos no anexo II, 
com base nas informações comunicadas 
pelas autoridades reguladoras nacionais 
nos termos dos n.os 2 e 4.
2. Cada autoridade reguladora nacional 
comunicará à Comissão, a pedido desta e 
no prazo por ela indicado no pedido, as 
informações especificadas no anexo II.
3. A Comissão publicará regularmente no 
Jornal Oficial da União Europeia a tarifa 
média da terminação móvel determinada 
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em conformidade com os n.os 1, 2 e 4.
4. Para a primeira publicação da tarifa 
média da terminação móvel após a entrada 
em vigor do presente regulamento, a 
Comissão pode recorrer às mais recentes 
informações compatíveis com o anexo II 
obtidas nos termos do n.º 2 do artigo 5.º da 
Directiva 2002/21/CE no cumprimento da 
sua tarefa de acompanhamento da 
aplicação do quadro regulamentar das 
comunicações electrónicas de 2002.
5. As empresas sujeitas às disposições do 
presente regulamento garantirão que as 
alterações das suas tarifas que sejam 
necessárias para garantir a conformidade 
com o disposto nos artigos 3.º, 4.º e 6.º 
entrem em vigor dois meses após cada uma 
das publicações previstas nos parágrafos 
precedentes do presente artigo.
6. As alterações necessárias à adaptação do 
anexo II ao progresso técnico ou à 
evolução do mercado serão adoptadas pela 
Comissão segundo o procedimento previsto 
no n.º 3 do artigo 13.º.

Or. en

Justificação

Uma vez que as tarifas máximas são estabelecidas em números, não há necessidade de fazer 
qualquer referência ao cálculo da tarifa média da terminação móvel. Este sistema é menos 
transparente para o consumidor e implicará encargos administrativos desnecessários para as 
autoridades reguladoras nacionais.

Alteração apresentada por Herbert Reul, Werner Langen e Daniel Caspary

Alteração 300
ARTIGO 10

Tarifa média da terminação móvel Suprimido
1. A tarifa média da terminação móvel será 
determinada segundo os critérios e 
metodologias estabelecidos no anexo II, 
com base nas informações comunicadas 
pelas autoridades reguladoras nacionais 
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nos termos dos n.os 2 e 4.
2. Cada autoridade reguladora nacional 
comunicará à Comissão, a pedido desta e 
no prazo por ela indicado no pedido, as 
informações especificadas no anexo II.
3. A Comissão publicará regularmente no 
Jornal Oficial da União Europeia a tarifa 
média da terminação móvel determinada 
em conformidade com os n.os 1, 2 e 4.
4. Para a primeira publicação da tarifa 
média da terminação móvel após a entrada 
em vigor do presente regulamento, a 
Comissão pode recorrer às mais recentes 
informações compatíveis com o anexo II 
obtidas nos termos do n.º 2 do artigo 5.º da 
Directiva 2002/21/CE no cumprimento da 
sua tarefa de acompanhamento da 
aplicação do quadro regulamentar das 
comunicações electrónicas de 2002.
5. As empresas sujeitas às disposições do 
presente regulamento garantirão que as 
alterações das suas tarifas que sejam 
necessárias para garantir a conformidade 
com o disposto nos artigos 3.º, 4.º e 6.º 
entrem em vigor dois meses após cada uma 
das publicações previstas nos parágrafos 
precedentes do presente artigo.
6. As alterações necessárias à adaptação do 
anexo II ao progresso técnico ou à 
evolução do mercado serão adoptadas pela 
Comissão segundo o procedimento previsto 
no n.º 3 do artigo 13.º.

Or. de

Justificação

Se o preço grossista for fixado num determinado montante (por exemplo, 0,36 euros  por 
minuto), o disposto no artigo 10.º caduca.

Alteração apresentada por Erika Mann

Alteração 301
ARTIGO 10
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Tarifa média da terminação móvel Suprimido
1. A tarifa média da terminação móvel será 
determinada segundo os critérios e 
metodologias estabelecidos no anexo II, 
com base nas informações comunicadas 
pelas autoridades reguladoras nacionais 
nos termos dos n.os 2 e 4.
2. Cada autoridade reguladora nacional 
comunicará à Comissão, a pedido desta e 
no prazo por ela indicado no pedido, as 
informações especificadas no anexo II.
3. A Comissão publicará regularmente no 
Jornal Oficial da União Europeia a tarifa 
média da terminação móvel determinada 
em conformidade com os n.os 1, 2 e 4.
4. Para a primeira publicação da tarifa 
média da terminação móvel após a entrada 
em vigor do presente regulamento, a 
Comissão pode recorrer às mais recentes 
informações compatíveis com o anexo II 
obtidas nos termos do n.º 2 do artigo 5.º da 
Directiva 2002/21/CE no cumprimento da 
sua tarefa de acompanhamento da 
aplicação do quadro regulamentar das 
comunicações electrónicas de 2002.
5. As empresas sujeitas às disposições do 
presente regulamento garantirão que as 
alterações das suas tarifas que sejam 
necessárias para garantir a conformidade 
com o disposto nos artigos 3.º, 4.º e 6.º 
entrem em vigor dois meses após cada uma 
das publicações previstas nos parágrafos 
precedentes do presente artigo.
6. As alterações necessárias à adaptação do 
anexo II ao progresso técnico ou à 
evolução do mercado serão adoptadas pela 
Comissão segundo o procedimento previsto 
no n.º 3 do artigo 13.º.

Or. en
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Alteração apresentada por Alexander Alvaro e Jorgo Chatzimarkakis

Alteração 302
ARTIGO 10, NÚMERO 1

1. A tarifa média da terminação móvel será 
determinada segundo os critérios e 
metodologias estabelecidos no anexo II, com 
base nas informações comunicadas pelas 
autoridades reguladoras nacionais nos 
termos dos n.os 2 e 4.

1. Em conformidade com o nº 2 do artigo 
3º, a tarifa média da terminação móvel será 
determinada segundo os critérios e 
metodologias estabelecidos no anexo II, com 
base nas informações comunicadas pelas 
autoridades reguladoras nacionais nos 
termos dos n.os 2 e 4.

Or. en

Alteração apresentada por Alexander Alvaro e Jorgo Chatzimarkakis

Alteração 303
ARTIGO 10, NÚMERO 5

5. As empresas sujeitas às disposições do 
presente regulamento garantirão que as 
alterações das suas tarifas que sejam 
necessárias para garantir a conformidade 
com o disposto nos artigos 3.º, 4.º e 6.º
entrem em vigor dois meses após cada uma 
das publicações previstas nos parágrafos 
precedentes do presente artigo.

5. As empresas sujeitas às disposições do 
presente regulamento garantirão que as 
alterações das suas tarifas que sejam 
necessárias para garantir a conformidade 
com o disposto no artigo 3.º entrem em 
vigor dois meses após cada uma das 
publicações previstas nos parágrafos 
precedentes do presente artigo.

Or. en

Alteração apresentada por Alexander Alvaro e Jorgo Chatzimarkakis

Alteração 304
ARTIGO 10, NÚMERO 6

6. As alterações necessárias à adaptação do 
anexo II ao progresso técnico ou à 
evolução do mercado serão adoptadas pela 
Comissão segundo o procedimento previsto 
no n.º 3 do artigo 13.º.

Suprimido

Or. en
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Alteração apresentada por Paul Rübig

Alteração 305
ARTIGO 10, NÚMERO 6

6. As alterações necessárias à adaptação do 
anexo II ao progresso técnico ou à evolução 
do mercado serão adoptadas pela Comissão 
segundo o procedimento previsto no n.º 3 do 
artigo 13.º.

6. As alterações necessárias à adaptação do 
anexo II ao progresso técnico ou à evolução 
do mercado serão adoptadas pela Comissão 
segundo o procedimento previsto no n.º 2 
bis do artigo 13.º.

Or. en

Alteração apresentada por Gunnar Hökmark 

Alteração 306
ARTIGO 12

A Comissão examinará o funcionamento do 
presente regulamento e apresentará 
relatórios ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho no prazo de dois anos após a data 
da sua entrada em vigor. A Comissão 
incluirá nesses relatórios a sua argumentação 
quanto à persistência da necessidade de 
regulamentação ou à possibilidade de 
revogação do presente regulamento, tendo 
em conta a evolução do mercado e da 
concorrência. Para esse efeito, a Comissão 
pode solicitar informações aos Estados-
Membros e às autoridades reguladoras 
nacionais, que lhas devem fornecer sem 
atrasos indevidos.

A Comissão examinará o funcionamento do 
presente regulamento e apresentará 
relatórios ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho no prazo de dois anos após a data 
da sua entrada em vigor. A Comissão 
incluirá nesses relatórios a sua argumentação 
quanto à persistência da necessidade de 
regulamentação ou à possibilidade de 
revogação do presente regulamento, tendo 
em conta a evolução do mercado e da 
concorrência. Para esse efeito, a Comissão 
pode solicitar informações aos Estados-
Membros e às autoridades reguladoras
nacionais, que lhas devem fornecer sem 
atrasos indevidos. O presente regulamento 
expirará dentro de dois anos.

Or. en

Alteração apresentada por Giles Chichester

Alteração 307
ARTIGO 12 BIS (novo)
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Artigo 12º bis
Duração do regulamento

O presente regulamento expira dentro de 
três anos.

Or. en

Justificação

Trata-se de uma medida de curto prazo que deve ter uma data de conclusão específica.

Alteração apresentada por Angelika Niebler e Jan Christian Ehler

Alteração 308
ARTIGO 12 BIS (novo)

Artigo 12º bis
O prazo de vigência do presente 
regulamento expira dentro de três anos.

Or. de

Justificação

Há que não esquecer que o instrumento de regulação dos preços representa uma 
considerável ingerência na evolução do mercado. Assim sendo, a vigência do regulamento
deveria ser limitada no tempo. Por outro lado, é de prever que, dentro de três anos, os preços 
se tenham estabilizado a um nível manifestamente mais baixo.  

Alteração apresentada por Francisca Pleguezuelos Aguilar

Alteração 309
Artigo 7, NÙMERO 12 BIS (novo)

Artigo 12º bis
O presente regulamento expirará três anos 
após a sua entrada em vigor.

Or. es

Justificação

Registou-se uma falha do mercado que muito provavelmente será corrigida a curto prazo, e 
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que se assim não for, a UE poderá sempre intervir de novo no mercado. 

Alteração apresentada por Erika Mann

Alteração 310
ARTIGO 12, PARÁGRAFO 1 BIS (novo)

O presente regulamento expira dentro de 
três anos.

Or. xm

Justificação

Atendendo ao já elevado grau de sensibilização da opinião pública para as tarifas de 
roaming, aos esforços iniciais dos diferentes operadores para oferecer tarifas de roaming 
mais vantajosas e às medidas ora propostas, é bastante provável que o presente regulamento 
venha a constituir um êxito. Não é expectável que os operadores retirem subsequentemente as 
vantagens que ofereceram aos consumidores.

Alteração apresentada por Alexander Alvaro e Jorgo Chatzimarkakis

Alteração 311
ARTIGO 12 BIS (novo)

Artigo 12º bis
Cláusula de caducidade

O mais tardar três anos após a sua entrada 
em vigor, o presente regulamento ou será 
confirmado, em conformidade com o 
procedimento estabelecido no artigo 251º 
do Tratado, ou expirará.

Or. en

Alteração apresentada por Šarūnas Birutis

Alteração 312
ARTIGO 12, PARÁGRAFO 1 BIS (novo)

O presente regulamento expirará dentro de 
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dois anos, caso a avaliação da Comissão 
seja positiva.

Or. en

Justificação

Se dentro de três anos existir plena concorrência no mercado, o regulamento deixará de ser 
necessário.

Alteração apresentada por Werner Langen

Alteração 313
ARTIGO 12, PARÁGRAFO 1 BIS (novo)

Aplicar-se-á apenas durante um período de  
cinco anos, após o qual deixará de vigorar.

Or. de

Justificação

Afigura-se pertinente circunscrever a cinco anos o prazo de vigência, por forma a que, após 
esse período de tempo, se encontre assegurada a livre concorrência e o funcionamento do 
mercado interno.

Alteração apresentada por David Hammerstein Mintz

Alteração 314
ARTIGO 12

A Comissão examinará o funcionamento do 
presente regulamento e apresentará 
relatórios ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho no prazo de dois anos após a data 
da sua entrada em vigor. A Comissão 
incluirá nesses relatórios a sua argumentação 
quanto à persistência da necessidade de 
regulamentação ou à possibilidade de 
revogação do presente regulamento, tendo 
em conta a evolução do mercado e da
concorrência. Para esse efeito, a Comissão 
pode solicitar informações aos Estados-
Membros e às autoridades reguladoras 
nacionais, que lhas devem fornecer sem 

A Comissão examinará o funcionamento do 
presente regulamento e apresentará 
relatórios ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho no prazo de doze meses após a 
data da sua entrada em vigor. A Comissão 
incluirá nesses relatórios a sua argumentação 
quanto à eventual necessidade de prolongar 
o período de vigência para além do prazo 
previsto no artigo 12° bis, tendo em conta a 
evolução do mercado e da concorrência, bem 
como a protecção dos consumidores, o que 
permitiria contemplar a evolução dos 
preços dos serviços de comunicações 
móveis a nível nacional. A Comissão 
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atrasos indevidos. indicará nesses relatórios a evolução dos 
preços grossistas e retalhistas no 
fornecimento, aos clientes de roaming, de 
serviços de comunicações vocais e de 
dados, nomeadamente serviços de 
mensagens curtas (SMS) e serviços de 
mensagens multimédia (MMS), incluindo, 
se necessário, recomendações sobre a 
necessidade de regulamentar esses serviços. 
Para esse efeito, a Comissão pode utilizar as
informações prestadas nos termos do nº 2 
do artigo 8º. A Comissão avaliará, 
sobretudo, se os objectivos do presente 
regulamento foram alcançados e, se for 
caso disso, apresentará as propostas 
pertinentes.

Or. en

Alteração apresentada por Angelika Niebler e Jan Christian Ehler

Alteração 315
ARTIGO 12

A Comissão examinará o funcionamento do 
presente regulamento e apresentará 
relatórios ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho no prazo de dois anos após a data 
da sua entrada em vigor. A Comissão 
incluirá nesses relatórios a sua argumentação 
quanto à persistência da necessidade de 
regulamentação ou à possibilidade de 
revogação do presente regulamento, tendo 
em conta a evolução do mercado e da 
concorrência. Para esse efeito, a Comissão 
pode solicitar informações aos Estados-
Membros e às autoridades reguladoras 
nacionais, que lhas devem fornecer sem 
atrasos indevidos.

A Comissão examinará o funcionamento do 
presente regulamento e apresentará 
relatórios ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho no prazo de 18 meses após a data 
da sua entrada em vigor. A Comissão 
incluirá nesses relatórios a sua argumentação 
quanto à eventual necessidade de prolongar 
o período de vigência do presente 
regulamento para além do prazo previsto 
no artigo 12.º bis,  tendo em conta a 
evolução do mercado e da concorrência, bem 
como a protecção dos consumidores, o que 
permitiria contemplar a evolução dos 
preços dos serviços de comunicações 
móveis a nível nacional. A Comissão 
indicará, nesses relatórios, a evolução dos 
preços grossistas e retalhistas  de serviços 
de comunicações vocais e de dados, 
nomeadamente SMS (Serviço de 
Mensagens Curtas) e MMS (Serviço de 
Mensagens Multimédia), incluindo, se 
necessário, recomendações sobre a  
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necessidade de regulamentar esses serviços.
Para esse efeito, a Comissão pode utilizar as 
informações prestadas nos termos do n.º2 
do artigo 8.º. A Comissão avaliará, 
sobretudo, se os objectivos do presente 
regulamento foram alcançados e, se for 
caso disso, apresentará propostas 
pertinentes.

Or. de

Justificação

Importa formular com maior precisão as condições a observar no quadro do procedimento 
de revisão. Afigura-se igualmente importante incluir a evolução dos preços de SMS e de 
MMS na referida revisão.

Alteração apresentada por Erika Mann

Alteração 316
ARTIGO 12

A Comissão examinará o funcionamento do 
presente regulamento e apresentará 
relatórios ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho no prazo de dois anos após a data 
da sua entrada em vigor. A Comissão 
incluirá nesses relatórios a sua argumentação 
quanto à persistência da necessidade de 
regulamentação ou à possibilidade de 
revogação do presente regulamento, tendo 
em conta a evolução do mercado e da
concorrência. Para esse efeito, a Comissão 
pode solicitar informações aos Estados-
Membros e às autoridades reguladoras 
nacionais, que lhas devem fornecer sem 
atrasos indevidos.

A Comissão examinará o funcionamento do 
presente regulamento e apresentará 
relatórios ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho no prazo de dezoito meses após a 
data da sua entrada em vigor. A Comissão 
incluirá nesses relatórios a sua argumentação 
quanto à eventual necessidade de prolongar 
o período de vigência para além do prazo 
previsto no artigo 12° bis, tendo em conta a 
evolução do mercado e da concorrência, bem 
como a protecção dos consumidores, o que 
permitiria contemplar a evolução dos 
preços dos serviços de comunicações 
móveis a nível nacional. A Comissão 
indicará nesses relatórios a evolução dos 
preços grossistas e retalhistas no 
fornecimento, aos clientes de roaming, de 
serviços de comunicações vocais e de 
dados, nomeadamente serviços de 
mensagens curtas (SMS) e serviços de 
mensagens multimédia (MMS), incluindo, 
se necessário, recomendações sobre a 
necessidade de regulamentar esses serviços. 
Para esse efeito, a Comissão pode utilizar as 
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informações prestadas nos termos do nº 2 
do artigo 8º. A Comissão avaliará, 
sobretudo, se os objectivos do presente 
regulamento foram alcançados e, se for 
caso disso, apresentará as propostas 
pertinentes.

Or. en

Alteração apresentada por Alexander Alvaro e Jorgo Chatzimarkakis

Alteração 317
ARTIGO 12

A Comissão examinará o funcionamento do 
presente regulamento e apresentará 
relatórios ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho no prazo de dois anos após a data 
da sua entrada em vigor. A Comissão 
incluirá nesses relatórios a sua argumentação 
quanto à persistência da necessidade de 
regulamentação ou à possibilidade de 
revogação do presente regulamento, tendo 
em conta a evolução do mercado e da 
concorrência. Para esse efeito, a Comissão 
pode solicitar informações aos Estados-
Membros e às autoridades reguladoras 
nacionais, que lhas devem fornecer sem 
atrasos indevidos.

A Comissão examinará o funcionamento do 
presente regulamento e apresentará 
relatórios ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho no prazo de dois anos após a data 
da sua entrada em vigor. A Comissão 
incluirá nesses relatórios a sua argumentação 
quanto à persistência da necessidade de 
regulamentação ou à possibilidade de o 
presente regulamento expirar, tendo em 
conta a evolução do mercado, bem como a 
protecção dos consumidores, o que 
permitiria contemplar a evolução dos 
preços dos serviços de comunicações 
móveis a nível nacional. A Comissão 
indicará nesses relatórios a evolução dos 
preços grossistas e retalhistas no 
fornecimento, aos clientes de roaming, de 
serviços de comunicações vocais e de 
dados, nomeadamente serviços de 
mensagens curtas (SMS) e serviços de 
mensagens multimédia (MMS), incluindo, 
se necessário, recomendações sobre a 
necessidade de regulamentar esses serviços. 
Para esse efeito, a Comissão pode utilizar as 
informações prestadas nos termos do nº 2 
do artigo 8º. A Comissão avaliará, 
sobretudo, se os objectivos do presente 
regulamento foram alcançados e, se for 
caso disso, apresentará as propostas 
pertinentes.
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Or. en

Alteração apresentada por Francisca Pleguezuelos Aguilar

Alteração 318
ARTIGO 12

A Comissão examinará o funcionamento do 
presente regulamento e apresentará 
relatórios ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho no prazo de dois anos após a data 
da sua entrada em vigor. A Comissão 
incluirá nesses relatórios a sua argumentação 
quanto à persistência da necessidade de 
regulamentação ou à possibilidade de 
revogação do presente regulamento, tendo 
em conta a evolução do mercado e da 
concorrência. Para esse efeito, a Comissão 
pode solicitar informações aos Estados-
Membros e às autoridades reguladoras 
nacionais, que lhas devem fornecer sem 
atrasos indevidos.

A Comissão examinará o funcionamento do 
presente regulamento e apresentará 
relatórios ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho no prazo de dois anos após a data 
da sua entrada em vigor. A Comissão 
incluirá nesses relatórios a sua argumentação 
quanto à persistência da necessidade de 
regulamentação ou à possibilidade de 
revogação do presente regulamento, tendo 
em conta a evolução do mercado e da 
concorrência. Para esse efeito, a Comissão 
pode solicitar informações aos Estados-
Membros e às autoridades reguladoras 
nacionais, que lhas devem fornecer sem 
atrasos indevidos.

Or. es

Justificação

Registou-se uma falha do mercado que muito provavelmente será corrigida a curto prazo, e 
que se assim não for, a UE poderá sempre intervir de novo no mercado. 

Alteração apresentada por Šarūnas Birutis

Alteração 319
ARTIGO 12

A Comissão examinará o funcionamento do 
presente regulamento e apresentará 
relatórios ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho no prazo de dois anos após a data 
da sua entrada em vigor. A Comissão 
incluirá nesses relatórios a sua 
argumentação quanto à persistência da 
necessidade de regulamentação ou à 

A Comissão examinará o funcionamento do 
presente regulamento e apresentará 
relatórios ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho no prazo de dezoito meses após a 
data da sua entrada em vigor. Esses 
relatórios incluirão uma análise 
circunstanciada da persistência da 
necessidade de regulamentação e serão, se 
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possibilidade de revogação do presente 
regulamento, tendo em conta a evolução do 
mercado e da concorrência. Para esse 
efeito, a Comissão pode solicitar 
informações aos Estados-Membros e às 
autoridades reguladoras nacionais, que lhas 
devem fornecer sem atrasos indevidos.

necessário, acompanhados das propostas 
legislativas pertinentes. Para esse efeito, a 
Comissão pode solicitar informações aos 
Estados-Membros e às autoridades 
reguladoras nacionais, que lhas devem 
fornecer sem atrasos indevidos.

Or. en

Justificação

A presente alteração inclui informações adicionais sobre o relatório da Comissão e retoma 
formulações habituais.

Alteração apresentada por Reino Paasilinna, em nome do Grupo PSE

Alteração 320
ARTIGO 12

A Comissão examinará o funcionamento do 
presente regulamento e apresentará 
relatórios ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho no prazo de dois anos após a data 
da sua entrada em vigor. A Comissão 
incluirá nesses relatórios a sua 
argumentação quanto à persistência da 
necessidade de regulamentação ou à 
possibilidade de revogação do presente 
regulamento, tendo em conta a evolução do 
mercado e da concorrência. Para esse 
efeito, a Comissão pode solicitar 
informações aos Estados-Membros e às 
autoridades reguladoras nacionais, que lhas 
devem fornecer sem atrasos indevidos.

A Comissão examinará o funcionamento do 
presente regulamento e apresentará 
relatórios ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho no prazo de dois anos após a data 
da sua entrada em vigor. Esses relatórios 
incluirão uma análise circunstanciada da 
persistência da necessidade de 
regulamentação e serão, se necessário, 
acompanhados das propostas legislativas 
pertinentes. Para esse efeito, a Comissão 
pode solicitar informações aos Estados-
Membros e às autoridades reguladoras
nacionais, que lhas devem fornecer sem 
atrasos indevidos.

Or. en

Justificação

A presente alteração inclui informações adicionais sobre o relatório da Comissão e retoma 
formulações habituais.
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Alteração apresentada por Renato Brunetta e Pia Elda Locatelli

Alteração 321
ARTIGO 12

A Comissão examinará o funcionamento do 
presente regulamento e apresentará 
relatórios ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho no prazo de dois anos após a data 
da sua entrada em vigor. A Comissão 
incluirá nesses relatórios a sua argumentação
quanto à persistência da necessidade de 
regulamentação ou à possibilidade de 
revogação do presente regulamento, tendo 
em conta a evolução do mercado e da 
concorrência. Para esse efeito, a Comissão 
pode solicitar informações aos Estados-
Membros e às autoridades reguladoras 
nacionais, que lhas devem fornecer sem 
atrasos indevidos

A Comissão examinará o funcionamento do 
presente regulamento e apresentará 
relatórios ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho no prazo de dois anos após a data 
da sua entrada em vigor. A Comissão 
incluirá nesses relatórios a sua 
argumentação, tendo em conta a evolução do 
mercado e da concorrência e os resultados 
obtidos com o presente regulamento quanto 
à oportunidade de uma nova proposta da 
Comissão destinada a criar um verdadeiro, 
eficiente e concorrencial mercado interno 
das telecomunicações que preveja a 
eliminação tendencial dos custos 
transfronteiriços nos próximos cinco anos.  
Para esse efeito, a Comissão pode solicitar 
informações aos Estados-Membros e às 
autoridades reguladoras nacionais, que lhas 
devem fornecer sem atrasos indevidos.

Or. it

Alteração apresentada por András Gyürk

Alteração 322
ARTIGO 12

A Comissão examinará o funcionamento do 
presente regulamento e apresentará 
relatórios ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho no prazo de dois anos após a data 
da sua entrada em vigor. A Comissão 
incluirá nesses relatórios a sua argumentação 
quanto à persistência da necessidade de 
regulamentação ou à possibilidade de 
revogação do presente regulamento, tendo 
em conta a evolução do mercado e da 
concorrência. Para esse efeito, a Comissão 
pode solicitar informações aos Estados-
Membros e às autoridades reguladoras 
nacionais, que lhas devem fornecer sem 

A Comissão examinará o funcionamento do 
presente regulamento e apresentará 
relatórios ao Parlamento Europeu e ao
Conselho no prazo de dois anos após a data 
da sua entrada em vigor. A Comissão 
incluirá nesses relatórios a sua argumentação 
quanto à persistência da necessidade de 
regulamentação ou à possibilidade de 
revogação do presente regulamento, tendo 
em conta a conjuntura económica, a 
evolução do mercado, a concorrência e os 
mecanismos de negociação financeira 
desenvolvidos. Para esse efeito, a Comissão 
pode solicitar informações aos Estados-
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atrasos indevidos. Membros e às autoridades reguladoras 
nacionais, que lhas devem fornecer sem 
atrasos indevidos.

Or. hu

Justificação

O funcionamento eficaz e sem distorções do mercado tem uma importância fundamental, não 
só do ponto de vista do bem-estar dos cidadãos da União Europeia mas também da 
competitividade da UE. Um mercado competitivo traduz-se, para os cidadãos, numa 
diminuição das despesas, para além de fomentar o investimento e a inovação. Quando a 
concorrência sofre distorções e o mercado não as consegue corrigir, existe a necessidade de 
uma intervenção. Essa intervenção só se justifica até que o mercado consiga de novo 
autoregular-se. Quando tal tiver acontecido, deixa de existir justificação para manter a 
regulamentação.

Alteração apresentada por Umberto Guidoni

Alteração 323
ARTIGO 12

A Comissão examinará o funcionamento do 
presente regulamento e apresentará 
relatórios ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho no prazo de dois anos após a data 
da sua entrada em vigor. A Comissão 
incluirá nesses relatórios a sua argumentação 
quanto à persistência da necessidade de 
regulamentação ou à possibilidade de 
revogação do presente regulamento, tendo 
em conta a evolução do mercado e da 
concorrência. Para esse efeito, a Comissão 
pode solicitar informações aos Estados-
Membros e às autoridades reguladoras 
nacionais, que lhas devem fornecer sem 
atrasos indevidos.

A Comissão examinará o funcionamento do 
presente regulamento e apresentará 
relatórios ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho no prazo de dois anos após a data 
da sua entrada em vigor. A Comissão 
incluirá nesses relatórios a sua argumentação 
quanto à persistência da necessidade de 
regulamentação ou à possibilidade de 
revogação do presente regulamento, tendo 
em conta a evolução do mercado e da 
concorrência. Para esse efeito, a Comissão 
pode solicitar informações aos Estados-
Membros e às autoridades reguladoras 
nacionais, que lhas devem fornecer sem 
atrasos indevidos. Qualquer proposta de 
revogação deverá fornecer provas 
inequívocas de que a evolução do mercado, 
na origem da revogação, será sustentável e 
irreversível após a revogação.

Or. en
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Alteração apresentada por Nikolaos Vakalis

Alteração 324
ARTIGO 12

A Comissão examinará o funcionamento do 
presente regulamento e apresentará 
relatórios ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho no prazo de dois anos após a data 
da sua entrada em vigor. A Comissão 
incluirá nesses relatórios a sua argumentação 
quanto à persistência da necessidade de 
regulamentação ou à possibilidade de 
revogação do presente regulamento, tendo 
em conta a evolução do mercado e da 
concorrência. Para esse efeito, a Comissão 
pode solicitar informações aos Estados-
Membros e às autoridades reguladoras 
nacionais, que lhas devem fornecer sem 
atrasos indevidos.

A Comissão examinará o funcionamento do 
presente regulamento e apresentará 
relatórios ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho no prazo de dois anos após a data 
da sua entrada em vigor. A Comissão 
incluirá nesses relatórios a sua argumentação 
quanto à persistência da necessidade de 
regulamentação ou à possibilidade de 
revogação do presente regulamento, tendo 
em conta a evolução do mercado e da 
concorrência. Para esse efeito, a Comissão 
terá em conta os estudos relativos aos 
mercados dos serviços de roaming nacional 
disponibilizados pelas autoridades 
reguladoras nacionais, pelo menos, seis 
meses antes da revisão do regulamento. 
Além disso, será prestada uma atenção 
especial às condições decorrentes de 
desequilíbrios regionais e de desequilíbrios 
que afectem os operadores.

Or. en

Justificação

Para ter uma ideia clara do mercado de roaming europeu, é necessário coligir dados 
estatísticos sobre preços, volumes e receitas relacionadas com o roaming a nível nacional. 
Há que prestar uma atenção especial, no âmbito do processo de revisão, ao facto de alguns 
operadores deverem fazer face a custos grossistas mais elevados do que a média devido a 
circunstâncias específicas a que são alheios (e.g., fraca densidade populacional, topografia 
montanhosa e insular, grande afluxo de turistas num curto período de tempo, etc.)

Alteração apresentada por Reino Paasilinna, em nome do Grupo PSE

Alteração 325
ARTIGO 12, PARÁGRAFO 1 BIS (novo)

A Comissão acompanhará 
permanentemente a evolução dos preços no 
mercado das comunicações de dados, 
incluindo SMS e MMS. Apresentará um 
relatório sobre a evolução dos preços nesse 
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mercado até...1. Este relatório incluirá, se a 
Comissão considerar necessário, uma 
proposta de intervenção e exporá, de forma 
exaustiva, as razões de qualquer acção 
proposta. As propostas também podem ser 
apresentadas separadamente, sempre que a 
evolução ou a ausência de evolução do 
mercado o justifique.
____________________

1 Doze meses a contar da data da entrada em vigor 
do presente regulamento.

Or. en

Justificação

A presente alteração destina-se a permitir, se necessário, uma rápida regulamentação das 
comunicações de dados, o que é inviabilizado pela actual falta de dados.

Alteração apresentada por Šarūnas Birutis

Alteração 326
ARTIGO 12, PARÁGRAFO 1 BIS (novo)

A Comissão acompanhará 
permanentemente a evolução dos preços no 
mercado das comunicações de dados, 
incluindo SMS e MMS. Apresentará um 
relatório sobre a evolução dos preços nesse 
mercado no prazo de doze meses a contar da 
data da entrada em vigor do presente regulamento.
Este relatório incluirá, se a Comissão 
considerar necessário, uma proposta de 
intervenção e exporá, de forma exaustiva, 
as razões de qualquer acção proposta. As 
propostas também podem ser apresentadas 
separadamente, sempre que a evolução ou 
a ausência de evolução do mercado o 
justifique.

Or. en
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Justificação

A presente alteração destina-se a permitir, se necessário, uma rápida regulamentação das 
comunicações de dados, o que é inviabilizado pela actual falta de dados.

Alteração apresentada por Reino Paasilinna, em nome do Grupo PSE 

Alteração 327
ARTIGO 12, PARÁGRAFO 1 TER (novo)

A Comissão analisará os efeitos do presente 
regulamento na situação concorrencial dos 
operadores de pequenas dimensões, dos 
operadores independentes ou dos 
operadores que iniciaram recentemente a 
sua actividade. A Comissão apresentará um 
relatório no prazo de....1. Esse relatório 
incluirá, se a Comissão considerar 
necessário, uma proposta de intervenção. 
As propostas também podem ser 
apresentadas separadamente, sempre que a 
evolução ou a ausência de evolução do 
mercado o justifique. 
1 12 meses a contar da data da entrada em 
vigor do presente regulamento.

Or. en

Justificação

Permitir, se necessário, uma rápida regulamentação das comunicações de dados, o que é 
inviabilizado pela actual falta de dados. 

Alteração apresentada por Šarūnas Birutis

Alteração 328
ARTIGO 12, PARÁGRAFO 1 TER (novo)

A Comissão analisará as incidências do 
presente regulamento na situação 
concorrencial dos operadores de pequenas 
dimensões, dos operadores independentes 
ou dos operadores que iniciaram 
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recentemente a sua actividade. A Comissão 
analisará, em particular, se os operadores 
de pequenas dimensões, os operadores 
independentes ou os operadores que 
iniciaram recentemente a sua actividade 
estão sujeitos a preços discriminatórios. A 
Comissão deve igualmente elaborar um 
relatório sobre a eventual necessidade de 
regulamentar o acesso, em termos não 
discriminatórios, aos operadores de 
pequenas dimensões, aos operadores 
independentes ou aos operadores que 
iniciaram o recentemente a sua actividade. 
Tal relatório incluirá, se a Comissão 
considerar necessário, uma proposta de 
intervenção. A Comissão apresentará um 
relatório no prazo de (12 meses a contar da 
data da entrada em vigor do presente 
regulamento). As propostas também podem 
ser apresentadas separadamente, sempre 
que a evolução ou a ausência de evolução 
do mercado o justifique.

Or. en

Justificação

A presente alteração visa introduzir uma maior clareza na análise da Comissão, explicitando 
as incidências do regulamento nos operadores de pequenas dimensões, nos operadores 
independentes ou nos operadores que tenham iniciaram recentemente a sua actividade.

Alteração apresentada por Reino Paasilinna, em nome do Grupo PSE

Alteração 329
ARTIGO 12, PARÁGRAFO 1 QUATER (novo)

A Comissão publicará anualmente um 
relatório sobre a evolução registada na 
Comunidade no domínio abrangido pelo 
presente regulamento.

Or. en

Justificação

A presente alteração destina-se a garantir a realização de uma revisão anual global.
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Alteração apresentada por Angelika Niebler e Jan Christian Ehler

Alteração 330
ARTIGO 13

Comitologia Suprimido
1. A Comissão será assistida pelo Comité 
das Comunicações, instituído pelo artigo 
22.º da Directiva 2002/21/CE.
2. Sempre que seja feita referência ao 
presente número, é aplicável o disposto nos 
artigos 5.º e 7.º da Decisão 1999/468/CE, 
tendo-se em conta o disposto no seu 
artigo 8.º.
O prazo previsto no n.º 6 do artigo 5.º da 
Decisão 1999/468/CE é de três meses.
3. O comité adoptará o seu próprio 
regulamento interno.

Or. de

Justificação

Face à intenção de limitar o prazo de vigência da directiva, as disposições do artigo 13.º 
tornam-se supérfluas.

Alteração apresentada por Erika Mann

Alteração 331
ARTIGO 13

Comitologia Suprimido
1. A Comissão será assistida pelo Comité 
das Comunicações, instituído pelo artigo 
22.º da Directiva 2002/21/CE.
2. Sempre que seja feita referência ao 
presente número, é aplicável o disposto nos 
artigos 5.º e 7.º da Decisão 1999/468/CE, 
tendo-se em conta o disposto no seu 
artigo 8.º.
O prazo previsto no n.º 6 do artigo 5.º da 
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Decisão 1999/468/CE é de três meses.
3. O comité adoptará o seu próprio 
regulamento interno.

Or. en

Alteração apresentada por Paul Rübig

Alteração 332
ARTIGO 13, NÚMERO 2 BIS (novo)

2 bis. Sempre que seja feita referência ao 
presente número, é aplicável o disposto nos 
n.ºs 1 a 4 do artigo 5.º bis e no artigo 7.º da 
Decisão 1999/468/CE, tendo-se em conta o 
disposto no seu artigo 8.º.

Or. en

Alteração apresentada por Angelika Niebler e Jan Christian Ehler

Alteração 333
ARTIGO 15

Aplicação Suprimido
As medidas necessárias à aplicação do 
presente regulamento serão adoptadas em 
conformidade com o procedimento referido 
no n.º 2 do artigo 13.º.

Or. de

Justificação

Face à intenção de suprimir o artigo 13.º, a presente disposição torna-se supérflua.

Alteração apresentada por Erika Mann

Alteração 334
ARTIGO 15
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Aplicação Suprimido
As medidas necessárias à aplicação do 
presente regulamento serão adoptadas em 
conformidade com o procedimento referido 
no n.º 2 do artigo 13.º.     

Or. en

Alteração apresentada por Angelika Niebler e Jan Christian Ehler

Alteração 335
ANEXO I

O presente anexo é suprimido.

Or. de

Justificação

A proposta de alteração do artigo 3.º torna supérflua a manutenção do anexo I.

Alteração apresentada por Francisca Pleguezuelos Aguilar

Alteração 336
ANEXO I

O presente anexo é suprimido.

Or. es

Alteração apresentada por Hannes Swoboda

Alteração 337
ANEXO I

O presente anexo é suprimido.

Or. de

Justificação

A supressão do anexo I decorre das alterações relativas ao artigo 3.º (cf. Alt.1).



PE 386.538v03-00 64/70 AM\660182PT.doc

PT

Alteração apresentada por Erika Mann

Alteração 338
ANEXO I

O presente anexo é suprimido.

Or. en

Justificação

A supressão do Anexo I resulta das alterações introduzidas em conformidade com o artigo 3º 
(cf. Alt. 1).

Alteração apresentada por Umberto Guidoni, Pia Elda Locatelli e Patrizia Toia

Alteração 339
ANEXO I, PONTO 1, ALÍNEAS (A) E (B)

a) por dois, no caso de uma chamada de 
roaming regulamentada para um número de 
uma rede de telefone pública do Estado-
Membro em que se situa a rede visitada; ou

a) por um ponto cinco, no caso de uma 
chamada de roaming regulamentada para um 
número de uma rede de telefone pública do 
Estado-Membro em que se situa a rede 
visitada; ou

b) por três, no caso de uma chamada de 
roaming regulamentada para um número de 
uma rede telefónica pública de um Estado-
Membro que não o da rede visitada. 

b) por dois, no caso de uma chamada de 
roaming regulamentada para um número de 
uma rede telefónica pública de um Estado-
Membro que não o da rede visitada. 

Or. it

Justificação

Estudos recentes demonstram que são necessários dois factores de cálculo porque existe uma 
diferença de preço entre as chamadas efectuadas para um número do mesmo Estado-Membro 
no qual se encontra a rede visitada relativamente a um número fora do mesmo Estado. Esses 
estudos evidenciam que a tarifa máxima grossista, calculada utilizando os factores 
estabelecidos na proposta da Comissão, não garante ao consumidor um preço equitativo de 
roaming. Consequentemente, é necessário estabelecer factores mais baixos que protejam o 
consumidor e permitam uma margem de lucro às empresas. 



AM\660182PT.doc 65/70 PE 386.538v03-00

PT

Alteração apresentada por Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Alteração 340
ANEXO I

A tarifa grossista total que o operador de 
uma rede visitada pode cobrar ao operador 
da rede doméstica do cliente de roaming
pela realização de uma chamada de roaming 
regulamentada com originação nessa rede 
visitada não pode exceder, por minuto, um 
montante igual à tarifa média da terminação 
móvel publicada nos termos do n.º 3 do 
artigo 10.º, multiplicada:

A tarifa grossista total que o operador de 
uma rede visitada pode cobrar ao operador 
da rede doméstica do cliente de roaming
pela realização de uma chamada de roaming 
regulamentada com originação nessa rede 
visitada não pode exceder, por minuto, um 
montante igual à tarifa média da terminação 
móvel publicada nos termos do n.º 3 do 
artigo 10.º, multiplicada por dois, no caso de 
uma chamada de roaming regulamentada 
para um número de uma rede de telefone 
pública do Estado-Membro em que se situa 
a rede visitada ou no caso de uma chamada
de roaming regulamentada para um 
número de uma rede telefónica pública de 
um Estado-Membro que não o da rede 
visitada.

a) por dois, no caso de uma chamada de
roaming regulamentada para um número 
de uma rede de telefone pública do 
Estado-Membro em que se situa a rede 
visitada; ou

O limite tarifário estabelecido no presente 
anexo incluirá todos os elementos de custo 
fixos, tais como as taxas pelo 
estabelecimento de chamadas.

b) por três, no caso de uma chamada de
roaming regulamentada para um número 
de uma rede telefónica pública de um 
Estado-Membro que não o da rede visitada.
Os limites tarifários estabelecidos no 
presente anexo incluirão todos os elementos 
de custo fixos, tais como as taxas pelo 
estabelecimento de chamadas.

Or. pl

Alteração apresentada por Reino Paasilinna, em nome do Grupo PSE

Alteração 341
ANEXO I

A tarifa grossista total que o operador de 
uma rede visitada pode cobrar ao operador 

A tarifa grossista total que o operador de 
uma rede visitada pode cobrar ao operador 
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da rede doméstica do cliente de roaming
pela realização de uma chamada de roaming 
regulamentada com originação nessa rede 
visitada não pode exceder, por minuto, um 
montante igual à tarifa média da terminação 
móvel publicada nos termos do n.º 3 do 
artigo 10.º, multiplicada:

da rede doméstica do cliente de roaming
pela realização de uma chamada vocal com 
originação nessa rede visitada não pode 
exceder, por minuto, um montante igual à 
tarifa da terminação móvel publicada nos 
termos do n.º 3 do artigo 10.º, multiplicada 
por 2.

a) por dois, no caso de uma chamada de
roaming regulamentada para um número 
de uma rede de telefone pública do 
Estado-Membro em que se situa a rede 
visitada; ou
b) por três, no caso de uma chamada de
roaming regulamentada para um número 
de uma rede telefónica pública de um 
Estado-Membro que não o da rede visitada.
Os limites tarifários estabelecidos no 
presente anexo incluirão todos os elementos 
de custo fixos, tais como as taxas pelo 
estabelecimento de chamadas.

As tarifas estabelecidas no presente anexo 
incluirão elementos, como as taxas pelo 
estabelecimento de chamadas.

Or. en

Justificação

A presente alteração pretende garantir um único limite para o preço retalhista. Este limite 
não está sujeito a médias e é aplicável independentemente do ponto de terminação da 
chamada. Esta fórmula, baseada no relatório de Copenhagen Economics, anexo ao presente 
parecer como base para o debate, permitiria actualmente fixar um preço máximo de 25 
cêntimos.

Alteração apresentada por Paul Rübig

Alteração 342
ANEXO I

Tarifas grossistas para as chamadas de 
roaming regulamentadas referidas no artigo 
3.º

Tarifas grossistas para as chamadas de 
roaming regulamentadas referidas nos 
artigos 3.º e 4º

A tarifa grossista total que o operador de 
uma rede visitada pode cobrar ao operador 
da rede doméstica do cliente de roaming
pela realização de uma chamada de roaming 

A tarifa grossista total que o operador de 
uma rede visitada pode cobrar a qualquer 
operador da rede doméstica do cliente de 
roaming pela realização de uma chamada de
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regulamentada com originação nessa rede 
visitada não pode exceder, por minuto, um 
montante igual à tarifa média da terminação 
móvel publicada nos termos do n.º 3 do 
artigo 10.º, multiplicada:

roaming regulamentada com originação 
nessa rede visitada não pode exceder, por 
minuto, um montante igual à tarifa média da 
terminação móvel publicada nos termos do 
n.º 3 do artigo 10.º, multiplicada por dois no 
tocante a todas as chamadas efectuadas 
para uma rede de telefone pública, quer no
Estado-Membro em que se situa a rede 
visitada quer num Estado-Membro que não 
o da rede visitada.

a) por dois, no caso de uma chamada de
roaming regulamentada para um número 
de uma rede de telefone pública do 
Estado-Membro em que se situa a rede 
visitada; ou
b) por três, no caso de uma chamada de
roaming regulamentada para um número 
de uma rede telefónica pública de um 
Estado-Membro que não o da rede visitada

Os limites tarifários estabelecidos no 
presente anexo incluirão todos os 
elementos de custo fixos, tais como as taxas 
pelo estabelecimento de chamadas.

Or. en

Alteração apresentada por Hannes Swoboda

Alteração 343
ANEXO I, PARÁGRAFO 1 BIS (novo)

1 bis. A par da tarifa máxima a que se 
referem as alíneas a) e b), o fornecedor 
móvel pode oferecer outras tarifas, dando 
ao cliente a possibilidade de escolha. 

Or. de

Justificação

Há que permitir ao fornecedor móvel oferecer outras tarifas, a par da prevista tarifa 
'standard'.
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Alteração apresentada por Dominique Vlasto e Margie Sudre

Alteração 344
ANEXO I, PONTO 1 BIS (novo)

(1bis) Para as chamadas efectuadas de e 
para operadores móveis titulares de 
licenças que cobrem exclusivamente as 
regiões ultraperiféricas da Comunidade, 
deverão ser acrescentados a estes limites os 
custos acrescidos ligados ao carácter 
ultraperiférico e ao encaminhamento de 
chamadas entre a Europa continental e 
estas regiões ultraperiféricas.

Or. fr

Justificação

Nas zonas ultraperiféricas, o encaminhamento das chamadas comporta custos distintos dos 
custos suportados pelos outros operadores europeus, tendo em conta a descontinuidade 
geográfica. Os limites previstos obrigariam os outros operadores europeus a acolherem os 
clientes dos operadores activos nas zonas excêntricas sem poderem cobrir os seus custos, e 
poderiam, assim, incitá-los a encerrar os seus destinos aos clientes dos operadores das zonas 
ultraperiféricas.

Alteração apresentada por Hannes Swoboda

Alteração 345
ANEXO II

O presente anexo é suprimido.

Or. de

Justificação

A supressão do anexo II decorre das alterações relativas ao artigo 4.º.
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Alteração apresentada por Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Alteração 346
ANEXO II, PONTO 1, ALÍNEA B)

(b) “TTM por operador com PMS”, a tarifa 
média por minuto (incluindo taxas pelo 
estabelecimento de chamadas), baseada 
numa chamada de três minutos em período 
de pico, excluindo IVA e na moeda nacional 
do Estado-Membro em causa, para a 
terminação de chamadas vocais na sua rede 
móvel cobrada por cada operador com PMS, 
determinada em conformidade com uma 
metodologia aprovada pela autoridade 
reguladora nacional, 

(b) “TTM por operador com PMS”, a tarifa 
média por minuto (incluindo taxas pelo 
estabelecimento de chamadas), baseada 
numa chamada de três minutos à tarifa 
média, excluindo IVA e na moeda nacional 
do Estado-Membro em causa, para a 
terminação de chamadas vocais na sua rede 
móvel cobrada por cada operador com PMS, 
determinada em conformidade com um 
método aprovado pela autoridade reguladora 
nacional, 

Alteração apresentada por Reino Paasilinna, em nome do Grupo PSE 

Alteração 347
ANEXO II, PONTO 2

(2)  A tarifa média da terminação móvel 
publicada em conformidade com o n.º 3 do 
artigo 10.º será a média da TTM média 
nacional ponderada, ela própria ponderada 
com base no número total de assinantes 
activos em cada Estado-Membro. Será 
calculada utilizando as informações 
especificadas no n.º 3 do presente anexo que 
tenham sido comunicadas à Comissão pelas 
autoridades reguladoras nacionais na 
sequência de um pedido nos termos dos n.os

2 ou 4 do artigo 10.º.

(2) A tarifa média da terminação móvel 
publicada em conformidade com o n.º 3 do 
artigo 10.º será o 75.º percentil da TTM 
média nacional ponderada. Será calculada 
utilizando as informações especificadas no 
n.º 3 do presente anexo que tenham sido 
comunicadas à Comissão pelas autoridades 
reguladoras nacionais na sequência de um 
pedido nos termos dos n.os 2 ou 4 do artigo 
10.º. Cada Estado-Membro utilizará a 
mesma ponderação no cálculo do 75.º 
percentil da TTM média nacional 
ponderada. Se o 75.º percentil da TTM 
média nacional ponderada for estabelecido 
entre dois Estados-Membros, será usada 
uma simples média da TTM nesses dois 
Estados-Membros.

Or. en

Justificação

A presente alteração baseia-se no relatório Copenhagen Economics.
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Alteração apresentada por Reino Paasilinna, em nome do Grupo PSE

Alteração 348
ANEXO II, PONTO 3, ALÍNEA B)

(b) a soma de todos os assinantes activos
por operador com PMS nos seus Estados-
Membros,

(b) a soma do número total de minutos da 
terminação vocal por operador com PMS 
nos seus Estados-Membros,

Or. en

Justificação

A presente alteração baseia-se no relatório Copenhagen Economics.


