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Alteração apresentada por Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis
Alteração 39

CONSIDERANDO 1

(1) Os preços elevados pagos pelos 
utilizadores das redes públicas móveis ao 
utilizarem os seus telemóveis quando viajam 
na Comunidade são um motivo de 
preocupação para as autoridades 
reguladoras nacionais. O Grupo de 
Reguladores Europeus fez notar, na sua 
reunião plenária de Maio de 2005 (inter 
alia), que os preços retalhistas eram muito 
elevados sem qualquer justificação clara,
que esta situação parecia resultar tanto dos 
elevados preços grossistas cobrados pelo 
operador da rede estrangeira anfitriã como 
também, em muitos casos, das elevadas 
margens retalhistas cobradas pelo operador 
da rede do próprio cliente, que, muitas 
vezes, as reduções nos preços grossistas não 
se repercutiam no cliente retalhista e que 

(1) Os preços elevados pagos pelos 
utilizadores das redes públicas móveis ao 
utilizarem os seus telemóveis quando viajam 
na Comunidade revelam uma falha do 
mercado neste domínio. O Grupo de 
Reguladores Europeus fez notar, na sua 
reunião plenária de Maio de 2005 (inter 
alia), que os preços retalhistas eram muito 
elevados sem qualquer justificação clara,
que esta situação parecia resultar tanto dos 
elevados preços grossistas cobrados pelo 
operador da rede estrangeira anfitriã como 
também, em muitos casos, das elevadas 
margens retalhistas cobradas pelo operador 
da rede do próprio cliente, que, muitas 
vezes, as reduções nos preços grossistas não 
se repercutiam no cliente retalhista e que 
existiam fortes ligações entre os mercados 



existiam fortes ligações entre os mercados 
dos diferentes Estados-Membros.

dos diferentes Estados-Membros.

Or. en

Alteração apresentada por Miloslav Ransdorf 

Alteração 40
CONSIDERANDO 1

(1) Os preços elevados pagos pelos 
utilizadores das redes públicas móveis ao 
utilizarem os seus telemóveis quando viajam 
na Comunidade são um motivo de 
preocupação para as autoridades reguladoras 
nacionais. O Grupo de Reguladores 
Europeus fez notar, na sua reunião plenária 
de Maio de 2005 (inter alia), que os preços 
retalhistas eram muito elevados sem 
qualquer justificação clara, que esta situação 
parecia resultar tanto dos elevados preços 
grossistas cobrados pelo operador da rede 
estrangeira anfitriã como também, em 
muitos casos, das elevadas margens 
retalhistas cobradas pelo operador da rede do 
próprio cliente, que, muitas vezes, as 
reduções nos preços grossistas não se 
repercutiam no cliente retalhista e que 
existiam fortes ligações entre os mercados 
dos diferentes Estados-Membros.

(1) Os preços elevados pagos pelos 
utilizadores das redes públicas móveis ao 
utilizarem os seus telemóveis quando viajam 
na Comunidade são um motivo de 
preocupação para as autoridades reguladoras 
nacionais. O Grupo de Reguladores 
Europeus fez notar, na sua reunião plenária 
de Maio de 2005 (inter alia), que os preços 
retalhistas eram muito elevados sem 
qualquer justificação clara, que esta situação 
parecia resultar tanto dos elevados preços 
grossistas cobrados pelo operador da rede 
estrangeira anfitriã como também, em 
muitos casos, das elevadas margens 
retalhistas cobradas pelo operador da rede do 
próprio cliente, que, muitas vezes, as 
reduções nos preços grossistas não se 
repercutiam no cliente retalhista e que 
existiam fortes ligações entre os mercados 
dos diferentes Estados-Membros. Embora 
alguns operadores tenham introduzido 
recentemente tarifas de roaming que 
oferecem condições mais favoráveis aos 
clientes, os dados indicam que os preços 
ainda são muito superiores aos custos 
suportados pelos operadores móveis e não 
reflectem correctamente as expectativas dos 
clientes, incluindo a possibilidade de fazer 
uma escolha informada.

Or. en

Alteração apresentada por Herbert Reul, Werner Langen e Daniel Caspary

Alteração 41
CONSIDERANDO 1 BIS (novo)



(1 bis) Os preços retalhistas conheceram, 
só no passado ano de 2006, uma redução 
de 25%. Assim se confirmaram as 
expectativas, formuladas pelo ERG, de que 
os operadores de redes repercutissem sobre 
os consumidores finais as descidas de 
preços a nível grossista;

Or. de

Alteração apresentada por Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis

Alteração 42
CONSIDERANDO 4

(4) A recomendação identifica como 
mercado relevante susceptível de 
regulamentação ex ante o mercado grossista 
nacional do roaming (itinerância) 
internacional em redes públicas móveis. No 
entanto, o trabalho de análise dos mercados 
grossistas nacionais do roaming
internacional realizado pelas autoridades 
reguladoras nacionais (quer individualmente, 
quer em sede do Grupo de Reguladores 
Europeus) demonstrou que ainda não foi 
possível, às autoridades reguladoras 
nacionais combaterem de forma eficaz os 
elevados preços do roaming internacional 
grossista devido à dificuldade em identificar 
as empresas com poder de mercado 
significativo, dadas as características 
específicas do roaming internacional, 
incluindo a sua natureza transfronteiras.

(4) A recomendação identifica como 
mercado relevante susceptível de 
regulamentação ex ante o mercado grossista 
nacional do roaming (itinerância) 
internacional em redes públicas móveis. No 
entanto, o trabalho de análise dos mercados 
grossistas nacionais do roaming
internacional realizado pelas autoridades 
reguladoras nacionais (quer individualmente, 
quer em sede do Grupo de Reguladores 
Europeus) demonstrou que ainda não foi 
possível, às autoridades reguladoras 
nacionais combaterem de forma eficaz os 
elevados preços do roaming internacional 
grossista devido à dificuldade em identificar 
as empresas com poder de mercado 
significativo, dadas as características 
específicas do roaming internacional, 
incluindo a sua natureza transfronteiras. 
Consequentemente, a necessidade de um 
regulador europeu deve ser examinada.

Or. en

Alteração apresentada por Werner Langen

Alteração 43
CONSIDERANDO 11

(11) Os mercados retalhista e grossista de 
roaming apresentam características únicas 
que justificam medidas excepcionais que 

Suprimido



vão além dos mecanismos de outro modo 
passíveis de serem utilizados em virtude do 
quadro regulamentar de 2002.

Or. de

Justificação

Afirmação não específica, a suprimir por esse motivo.

Alteração apresentada por Herbert Reul, Werner Langen e Daniel Caspary

Alteração 44
CONSIDERANDO 12

(12) Devem ser impostas obrigações 
regulamentares tanto ao nível retalhista 
como grossista para proteger os interesses 
dos clientes de roaming, uma vez que a 
experiência mostra que as reduções nos 
preços grossistas dos serviços de roaming
internacional podem não se traduzir em 
preços retalhistas mais baixos para o 
roaming, devido à ausência de incentivos 
nesse sentido. Por outro lado, qualquer 
medida que vise reduzir o nível dos preços 
retalhistas sem influenciar o nível dos 
custos grossistas associados ao 
fornecimento dos mesmos serviços, arrisca-
se a perturbar o bom funcionamento do 
mercado do roaming internacional.

Suprimido

Or. de

Justificação

Para evitar uma distorção do mercado e manter a competitividade dos fornecedores 
de serviços de telefonia móvel, as tarifas do roaming internacional devem ser 
regulamentadas a nível grossista, e não retalhista. 

Alteração apresentada por Gunnar Hökmark

Alteração 45
CONSIDERANDO 12

(12) Devem ser impostas obrigações 
regulamentares tanto ao nível retalhista 

Suprimido



como grossista para proteger os interesses 
dos clientes de roaming, uma vez que a 
experiência mostra que as reduções nos 
preços grossistas dos serviços de roaming 
internacional podem não se traduzir em 
preços retalhistas mais baixos para o 
roaming, devido à ausência de incentivos 
nesse sentido. Por outro lado, qualquer 
medida que vise reduzir o nível dos preços 
retalhistas sem influenciar o nível dos 
custos grossistas associados ao 
fornecimento dos mesmos serviços, arrisca-
se a perturbar o bom funcionamento do 
mercado do roaming internacional.

Or. en

Alteração apresentada por Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis

Alteração 46
CONSIDERANDO 12

(12) Devem ser impostas obrigações 
regulamentares tanto ao nível retalhista 
como grossista para proteger os interesses 
dos clientes de roaming, uma vez que a 
experiência mostra que as reduções nos 
preços grossistas dos serviços de roaming 
internacional podem não se traduzir em 
preços retalhistas mais baixos para o 
roaming, devido à ausência de incentivos 
nesse sentido. Por outro lado, qualquer 
medida que vise reduzir o nível dos preços 
retalhistas sem influenciar o nível dos 
custos grossistas associados ao 
fornecimento dos mesmos serviços, arrisca-
se a perturbar o bom funcionamento do 
mercado do roaming internacional.

(12) Devem portanto ser impostas 
obrigações regulamentares ao nível grossista 
para proteger os interesses dos clientes de 
roaming.

Or. en

Alteração apresentada por Reino Paasilinna em nome do Grupo PSE

Alteração 47
CONSIDERANDO 12

(12) Devem ser impostas obrigações 
regulamentares tanto ao nível retalhista 

(12) Devem ser impostas obrigações 
regulamentares tanto ao nível retalhista 



como grossista para proteger os interesses 
dos clientes de roaming, uma vez que a 
experiência mostra que as reduções nos 
preços grossistas dos serviços de roaming
internacional podem não se traduzir em 
preços retalhistas mais baixos para o 
roaming, devido à ausência de incentivos 
nesse sentido. Por outro lado, qualquer 
medida que vise reduzir o nível dos preços 
retalhistas sem influenciar o nível dos custos 
grossistas associados ao fornecimento dos 
mesmos serviços, arrisca-se a perturbar o 
bom funcionamento do mercado do roaming
internacional.

como grossista para proteger os interesses 
dos clientes de roaming, uma vez que a 
experiência mostra que as reduções nos 
preços grossistas dos serviços de roaming
internacional podem não se traduzir em 
preços retalhistas mais baixos para o 
roaming, devido à ausência de incentivos 
nesse sentido. Por outro lado, qualquer 
medida que vise reduzir o nível dos preços 
retalhistas sem influenciar o nível dos custos 
grossistas associados ao fornecimento dos 
mesmos serviços, arrisca-se a perturbar o 
bom funcionamento do mercado do roaming
internacional. Deve atender-se em 
particular ao risco de que as condições de 
fornecimento de serviços de roaming 
oferecidas aos pequenos operadores, 
independentes ou emergentes não lhes 
permitam ser competitivos, para que 
possam ser tomadas medidas imediatas e 
adequadas caso se detecte qualquer abuso. 
A Comissão deve analisar o impacto do 
presente regulamento sobre a situação 
competitiva dos pequenos operadores, 
independentes ou emergentes.

Or. en

Alteração apresentada por Šarūnas Birutis 

Alteração 48
CONSIDERANDO 12

(12) Devem ser impostas obrigações 
regulamentares tanto ao nível retalhista 
como grossista para proteger os interesses 
dos clientes de roaming, uma vez que a 
experiência mostra que as reduções nos 
preços grossistas dos serviços de roaming
internacional podem não se traduzir em 
preços retalhistas mais baixos para o 
roaming, devido à ausência de incentivos 
nesse sentido. Por outro lado, qualquer 
medida que vise reduzir o nível dos preços 
retalhistas sem influenciar o nível dos custos 
grossistas associados ao fornecimento dos 
mesmos serviços, arrisca-se a perturbar o 
bom funcionamento do mercado do roaming

(12) Devem ser impostas obrigações 
regulamentares tanto ao nível retalhista 
como grossista para proteger os interesses 
dos clientes de roaming, uma vez que a 
experiência mostra que as reduções nos 
preços grossistas dos serviços de roaming
internacional podem não se traduzir em 
preços retalhistas mais baixos para o 
roaming, devido à ausência de incentivos 
nesse sentido. Por outro lado, qualquer 
medida que vise reduzir o nível dos preços 
retalhistas sem influenciar o nível dos custos 
grossistas associados ao fornecimento dos 
mesmos serviços, arrisca-se a perturbar o 
bom funcionamento do mercado do roaming



internacional. internacional. A Comissão deve atender em 
particular aos efeitos do presente 
regulamento no mercado e zelar por que 
não haja distorções da concorrência, em 
particular no que respeita aos pequenos 
operadores, independentes e aos 
operadores emergentes.

Or. en

Alteração apresentada por Werner Langen

Alteração 49
CONSIDERANDO 13

(13) As obrigações resultantes devem 
entrar em vigor o mais rapidamente 
possível, mas dando aos operadores em 
causa um prazo razoável para adaptarem 
os seus preços e ofertas de serviço, 
tornando-os conformes com a legislação, e 
serem aplicadas directamente em todos os 
Estados-Membros.

Suprimido

Or. de

Justificação

Afirmação não específica, a suprimir por esse motivo.

Alteração apresentada por Nikolaos Vakalis  

Alteração 50
CONSIDERANDO 13

(13) As obrigações resultantes devem entrar 
em vigor o mais rapidamente possível, mas 
dando aos operadores em causa um prazo 
razoável para adaptarem os seus preços e 
ofertas de serviço, tornando-os conformes 
com a legislação, e serem aplicadas
directamente em todos os Estados-Membros.

(13) As obrigações resultantes devem entrar 
em vigor imediatamente e directamente em 
todos os Estados-Membros.

Or. en



Justificação

A aplicação imediata dos limites tarifários tanto a nível grossista como retalhista é 
absolutamente necessária para fazer baixar os preços. Este é o objectivo fundamental 
do regulamento na sua origem. Além disso, embora os operadores tenham anunciado 
reduções significativas dos tarifários grossistas no ano passado, os tarifários 
retalhistas ainda permaneceram elevados. Por conseguinte, não é necessário 
qualquer prazo de adaptação.

Alteração apresentada por Reino Paasilinna em nome do Grupo PSE

Alteração 51
CONSIDERANDO 13

(13) As obrigações resultantes devem entrar 
em vigor o mais rapidamente possível, mas 
dando aos operadores em causa um prazo 
razoável para adaptarem os seus preços e 
ofertas de serviço, tornando-os conformes 
com a legislação, e serem aplicadas 
directamente em todos os Estados-Membros.

(13) As obrigações resultantes devem entrar 
em vigor o mais rapidamente possível e 
serem aplicadas directamente em todos os 
Estados-Membros.

Or. en

Justificação

A presente alteração reflecte a supressão do artigo 5° da proposta da Comissão, que 
previa um prazo de seis meses antes da entrada em vigor da regulamentação dos 
preços retalhistas das chamadas efectuadas.

Alteração apresentada por Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis

Alteração 52
CONSIDERANDO 13

(13) As obrigações resultantes devem entrar 
em vigor o mais rapidamente possível, mas 
dando aos operadores em causa um prazo
razoável para adaptarem os seus preços e 
ofertas de serviço, tornando-os conformes 
com a legislação, e serem aplicadas 
directamente em todos os Estados-Membros.

(13) As obrigações resultantes devem entrar 
em vigor o mais rapidamente possível, mas 
dando aos operadores em causa um prazo de 
12 meses para se adaptarem, e serem 
aplicadas directamente em todos os Estados-
Membros.

Or. en

Justificação



Alteração apresentada por Pilar del Castillo Vera  

Alteração 53
CONSIDERANDO 13

(13) As obrigações resultantes devem entrar 
em vigor o mais rapidamente possível, mas 
dando aos operadores em causa um prazo 
razoável para adaptarem os seus preços e 
ofertas de serviço, tornando-os conformes 
com a legislação, e serem aplicadas 
directamente em todos os Estados-Membros.

(13) As obrigações resultantes devem entrar 
em vigor o mais rapidamente possível, mas 
dando aos operadores em causa um prazo de 
seis meses para adaptarem os seus preços e 
ofertas de serviço, tornando-os conformes 
com a legislação, e serem aplicadas 
directamente em todos os Estados-Membros.

Or. en

Justificação

Após a introdução do regulamento, os operadores devem dispor de um prazo fixo 
razoável para realizar as mudanças necessárias.

Alteração apresentada por Ivo Belet

Alteração 54
CONSIDERANDO 13

(13) As obrigações resultantes devem entrar 
em vigor o mais rapidamente possível, mas 
dando aos operadores em causa um prazo 
razoável para adaptarem os seus preços e 
ofertas de serviço, tornando-os conformes 
com a legislação, e serem aplicadas 
directamente em todos os Estados-Membros.

(13) As obrigações resultantes devem entrar 
em vigor o mais rapidamente possível, mas 
dando aos operadores em causa um prazo de 
seis meses para adaptarem os seus preços 
retalhistas e ofertas de serviço, tornando-os 
conformes com a legislação, e serem 
aplicadas directamente em todos os Estados-
Membros.

Or. nl

Alteração apresentada por Miloslav Ransdorf 

Alteração 55
CONSIDERANDO 13 BIS (novo)

(13 bis) É necessário garantir que os 
operadores móveis não agravem as 
condições de trabalho neste sector em 
consequência do presente regulamento.

Or. en



Alteração apresentada por Dominique Vlasto

Alteração 56
CONSIDERANDO 14

(14) Convém utilizar um mecanismo 
comum, a que se chamará “abordagem 
baseada no conceito de mercado doméstico 
europeu”, para garantir que os utilizadores 
das redes públicas de telefonia móvel, ao 
viajarem na Comunidade, não paguem 
preços excessivos pelos serviços vocais de 
roaming internacional ao efectuarem ou 
receberem chamadas, conseguindo-se deste 
modo um elevado nível de protecção do 
consumidor enquanto se preserva a 
concorrência entre operadores móveis. 
Tendo em conta a natureza transfronteiras 
dos serviços em causa, é necessário um 
mecanismo comum, para que os operadores 
móveis sejam confrontados com um único 
quadro regulamentar coerente baseado em 
critérios estabelecidos de forma objectiva.

Suprimido

Or. fr

Justificação

Não existe qualquer vantagem associada à utilização da denominação “abordagem 
baseada no conceito de mercado doméstico europeu”. É preferível utilizar este 
considerando para descrever os princípios aplicáveis à regulamentação do mercado 
grossista.

Alteração apresentada por Werner Langen

Alteração 57
CONSIDERANDO 14

(14) Convém utilizar um mecanismo 
comum, a que se chamará “abordagem 
baseada no conceito de mercado doméstico 
europeu”, para garantir que os utilizadores 
das redes públicas de telefonia móvel, ao 
viajarem na Comunidade, não paguem 
preços excessivos pelos serviços vocais de 

(14) Convém utilizar um mecanismo 
comum, a que se chamará “abordagem 
baseada no conceito de mercado doméstico 
europeu”, para garantir que os utilizadores 
das redes públicas de telefonia móvel, ao 
viajarem na Comunidade, não paguem 
preços excessivos pelos serviços vocais de 



roaming internacional ao efectuarem ou 
receberem chamadas, conseguindo-se deste 
modo um elevado nível de protecção do 
consumidor enquanto se preserva a 
concorrência entre operadores móveis. 
Tendo em conta a natureza transfronteiras 
dos serviços em causa, é necessário um 
mecanismo comum, para que os operadores 
móveis sejam confrontados com um único 
quadro regulamentar coerente baseado em 
critérios estabelecidos de forma objectiva.

roaming internacional ao efectuarem ou 
receberem chamadas, conseguindo-se deste 
modo um elevado nível de protecção do 
consumidor enquanto se preserva a 
concorrência entre operadores móveis. 

Or. de

Alteração apresentada por Daniel Caspary

Alteração 58
CONSIDERANDO 14

(14) Convém utilizar um mecanismo 
comum, a que se chamará “abordagem 
baseada no conceito de mercado doméstico 
europeu”, para garantir que os utilizadores 
das redes públicas de telefonia móvel, ao 
viajarem na Comunidade, não paguem 
preços excessivos pelos serviços vocais de 
roaming internacional ao efectuarem ou 
receberem chamadas, conseguindo-se deste 
modo um elevado nível de protecção do 
consumidor enquanto se preserva a 
concorrência entre operadores móveis. 
Tendo em conta a natureza transfronteiras 
dos serviços em causa, é necessário um 
mecanismo comum, para que os operadores 
móveis sejam confrontados com um único 
quadro regulamentar coerente baseado em 
critérios estabelecidos de forma objectiva.

(14) Convém utilizar um mecanismo 
comum, a que se chamará “abordagem 
baseada no conceito de mercado doméstico 
europeu”, para garantir que os utilizadores 
das redes públicas de telefonia móvel, ao 
viajarem na Comunidade, não paguem 
preços excessivos pelos serviços vocais de 
roaming internacional ao efectuarem 
chamadas, conseguindo-se deste modo um 
elevado nível de protecção do consumidor 
enquanto se preserva a concorrência entre 
operadores móveis. Tendo em conta a 
natureza transfronteiras dos serviços em 
causa, é necessário um mecanismo comum, 
para que os operadores móveis sejam 
confrontados com um único quadro 
regulamentar coerente baseado em critérios 
estabelecidos de forma objectiva.

Or. de

Justificação

A presente alteração está relacionada com a alteração do artigo 4°. A recepção de 
chamadas na UE deve ser, por princípio, gratuita.



Alteração apresentada por Reino Paasilinna em nome do Grupo PSE

Alteração 59
CONSIDERANDO 14

(14) Convém utilizar um mecanismo 
comum, a que se chamará “abordagem 
baseada no conceito de mercado doméstico 
europeu”, para garantir que os utilizadores 
das redes públicas de telefonia móvel, ao 
viajarem na Comunidade, não paguem 
preços excessivos pelos serviços vocais de 
roaming internacional ao efectuarem ou 
receberem chamadas, conseguindo-se deste 
modo um elevado nível de protecção do 
consumidor enquanto se preserva a 
concorrência entre operadores móveis. 
Tendo em conta a natureza transfronteiras 
dos serviços em causa, é necessário um 
mecanismo comum, para que os operadores 
móveis sejam confrontados com um único 
quadro regulamentar coerente baseado em 
critérios estabelecidos de forma objectiva.

(14) Convém utilizar um mecanismo 
comum, a que se chamará “abordagem 
baseada no conceito de mercado doméstico 
europeu”, para garantir que os utilizadores 
das redes públicas de telefonia móvel, ao 
viajarem na Comunidade, não paguem 
preços excessivos pelos serviços vocais de 
roaming internacional ao efectuarem ou 
receberem chamadas, prevendo preços 
médios por omissão que tenham uma 
correspondência mais estreita com o custo 
de prestação do serviço, em combinação 
com as respectivas tarifas máximas, e 
conferindo aos utilizadores o direito de 
aceitarem preços de roaming mais 
elevados, conseguindo-se deste modo um 
elevado nível de protecção do consumidor 
enquanto se preserva a concorrência entre 
operadores móveis. Tendo em conta a 
natureza transfronteiras dos serviços em 
causa, é necessário um mecanismo comum, 
para que os operadores móveis sejam 
confrontados com um único quadro 
regulamentar coerente baseado em critérios 
estabelecidos de forma objectiva.

Or. en

Justificação

A presente alteração reflecte a alteração da estrutura dos limites de preços.

Alteração apresentada por Lambert van Nistelrooij

Alteração 60
CONSIDERANDO 14

(14) Convém utilizar um mecanismo 
comum, a que se chamará “abordagem 
baseada no conceito de mercado doméstico 
europeu”, para garantir que os utilizadores 
das redes públicas de telefonia móvel, ao 
viajarem na Comunidade, não paguem 
preços excessivos pelos serviços vocais de 

(14) Convém utilizar um mecanismo 
comum, a que se chamará “abordagem 
baseada no conceito de mercado doméstico 
europeu”, para garantir que os utilizadores 
das redes públicas de telefonia móvel, ao 
viajarem ou residirem na Comunidade, não 
paguem preços excessivos pelos serviços 



roaming internacional ao efectuarem ou 
receberem chamadas, conseguindo-se deste 
modo um elevado nível de protecção do 
consumidor enquanto se preserva a 
concorrência entre operadores móveis. 
Tendo em conta a natureza transfronteiras 
dos serviços em causa, é necessário um 
mecanismo comum, para que os operadores 
móveis sejam confrontados com um único 
quadro regulamentar coerente baseado em 
critérios estabelecidos de forma objectiva.

vocais de roaming internacional ao 
efectuarem ou receberem chamadas, ou 
mensagens de texto, conseguindo-se deste 
modo um elevado nível de protecção do 
consumidor enquanto se preserva a 
concorrência entre operadores móveis. 
Tendo em conta a natureza transfronteiras 
dos serviços em causa, é necessário um 
mecanismo comum, para que os operadores 
móveis sejam confrontados com um único 
quadro regulamentar coerente baseado em 
critérios estabelecidos de forma objectiva.
Para estabelecer este mecanismo comum, 
as autoridades reguladoras nacionais e os 
operadores devem atender especialmente à 
situação particular dos cidadãos que vivem 
e trabalham nas regiões transfronteiriças 
dos Estados-Membros limítrofes e das 
empresas aí instaladas. Independentemente 
do presente regulamento, devem ser 
adoptadas medidas específicas com vista a 
impedir que os utilizadores suportem os 
custos do roaming inadvertido. Na 
ausência de uma autoridade reguladora 
europeia, a Comissão deve apresentar um 
relatório de acompanhamento sobre esta 
questão em 2008.

Or. en

Justificação

As tarifas dos serviços de roaming não são pagas apenas por quem viaja, mas
também pelas empresas, na sua maioria PME, instaladas nas regiões das fronteiras 
internas da União Europeia e pelos cidadãos que aí residem, vivem e trabalham. 
Para estes, os tarifários de roaming são uma constante nas actividades do dia-a-dia, 
sem viajarem, na medida em que são sujeitos ao roaming inadvertido (isto é, são 
sujeitos a outros operadores transfronteiriços encontrando-se no seu país).

Alteração apresentada por Dominique Vlasto

Alteração 61
CONSIDERANDO 14 BIS (novo)

(14 bis) Considerando as obrigações 
referidas acima, o mecanismo mais eficaz e 
mais proporcionado para a regulamentação 
do nível dos preços das chamadas 
efectuadas em roaming internacional no 



mercado grossista, consiste em fixar a nível 
comunitário, um limite médio de tarifas, 
calculado por minuto e por operador.

Or. fr

Justificação

Não existe qualquer vantagem associada à utilização da denominação “abordagem 
baseada no conceito de mercado doméstico europeu”. É preferível utilizar este 
considerando para descrever os princípios aplicáveis à regulamentação do mercado 
grossista.

Alteração apresentada por Gunnar Hökmark

Alteração 62
CONSIDERANDO 15

(15) O mecanismo mais eficaz e 
proporcionado para regular o nível de 
preços das chamadas de roaming 
internacional de acordo com as 
considerações precedentes consiste no 
estabelecimento, a nível comunitário, de 
tarifas máximas por minuto tanto ao nível 
retalhista como grossista.

Suprimido

Or. en

Alteração apresentada por Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis

Alteração 63
CONSIDERANDO 15

(15) O mecanismo mais eficaz e 
proporcionado para regular o nível de preços 
das chamadas de roaming internacional de 
acordo com as considerações precedentes 
consiste no estabelecimento, a nível 
comunitário, de tarifas máximas por minuto 
tanto ao nível retalhista como grossista.

(15) Um mecanismo eficaz e proporcionado 
para regular o nível de preços das chamadas 
de roaming internacional de acordo com as 
considerações precedentes consiste no 
estabelecimento, a nível comunitário, de 
tarifas máximas por minuto ao nível 
grossista.

Or. en



Alteração apresentada por Herbert Reul, Werner Langen e Daniel Caspary

Alteração 64
CONSIDERANDO 15

(15) O mecanismo mais eficaz e 
proporcionado para regular o nível de preços 
das chamadas de roaming internacional de 
acordo com as considerações precedentes 
consiste no estabelecimento, a nível 
comunitário, de tarifas máximas por minuto 
tanto ao nível retalhista como grossista.

(15) O mecanismo mais eficaz e 
proporcionado para regular o nível de preços 
das chamadas de roaming internacional de 
acordo com as considerações precedentes 
consiste no estabelecimento, a nível 
comunitário, de tarifas máximas por minuto 
ao nível grossista.

Or. de

Justificação

Para evitar uma distorção do mercado e manter a competitividade dos fornecedores 
de serviços de telefonia móvel, as tarifas do roaming internacional devem ser 
regulamentadas a nível grossista, e não retalhista.

Alteração apresentada por Lambert van Nistelrooij

Alteração 65
CONSIDERANDO 15

(15) O mecanismo mais eficaz e 
proporcionado para regular o nível de preços 
das chamadas de roaming internacional de 
acordo com as considerações precedentes 
consiste no estabelecimento, a nível 
comunitário, de tarifas máximas por minuto 
tanto ao nível retalhista como grossista.

(15) O mecanismo mais eficaz e 
proporcionado para regular o nível de preços 
das chamadas e das mensagens de roaming
internacional efectuadas ou enviadas e 
recebidas de acordo com as considerações 
precedentes consiste no estabelecimento, a 
nível comunitário, de tarifas máximas por 
minuto ao nível grossista e retalhista, ou no 
estabelecimento de um sistema de cálculo 
da tarifa de roaming de protecção do 
consumidor ao nível retalhista.

Or. en

Justificação

Os serviços de roaming devem incluir todos os serviços: voz, mensagens, chamadas 
no estrangeiro ou no país de acolhimento, recepção. A tarifa de protecção do 
consumidor deve ser calculada, para que a fixação automática do preço retalhista 
máximo possa ser instaurada. 



Alteração apresentada por Ivo Belet

Alteração 66
CONSIDERANDO 15 BIS (novo)

(15 bis) A fim de poderem oferecer pacotes 
de preços inovadores, é necessário que os 
fornecedores domésticos tenham a 
possibilidade de divergir das tarifas 
máximas a nível retalhista, caso o cliente 
opte expressamente por essa modalidade.

Or. nl

Alteração apresentada por Romano Maria La Russa

Alteração 67
CONSIDERANDO 15 BIS (novo)

(15 bis) Ao nível grossista, nenhum 
operador de rede anfitriã deve poder 
aplicar tarifas superiores a uma tarifa 
grossista média máxima a qualquer outro 
operador. Ao nível retalhista, deve 
igualmente ser introduzida uma tarifa por 
minuto máxima de protecção do 
consumidor para os novos clientes e os 
clientes existentes, salvo opção deliberada 
destes por outra tarifa.

Or. en

Alteração apresentada por Herbert Reul, Werner Langen e Daniel Caspary

Alteração 68
CONSIDERANDO 16

(16) Este mecanismo comum deve garantir 
que os preços retalhistas do roaming
internacional reflictam de modo mais 
razoável do que até agora os custos 
subjacentes envolvidos na oferta do serviço, 
ao mesmo tempo que dá aos operadores a 
liberdade de se fazerem concorrência 
diferenciando as suas ofertas e adaptando 
as suas estruturas de preços às condições 
de mercado e às preferências dos 

Suprimido



consumidores.

Or. de

Justificação

Para evitar uma distorção do mercado e manter a competitividade dos fornecedores 
de serviços de telefonia móvel, as tarifas do roaming internacional devem ser 
regulamentadas a nível grossista, e não retalhista.

Alteração apresentada por Dominique Vlasto

Alteração 69
CONSIDERANDO 16 BIS (novo)

(16 bis) No entanto, para garantir a 
protecção de clientes itinerantes 
vulneráveis, os operadores deveriam além 
disso propor, sem despesas adicionais para 
o consumidor, uma oferta retalhista 
segundo a qual o preço das chamadas 
efectuadas em roaming internacional não 
ultrapassará por um lado um montante 
máximo por minuto e, por outro lado, o 
preço das chamadas recebidas em roaming 
não ultrapassará um montante máximo por 
minuto.

Or. fr

Justificação

As preocupações referidas na versão original do considerando foram já tratadas 
acima. É necessário utilizar este considerando para fazer uma descrição mais 
concreta do modo como se pode proteger os clientes retalhistas vulneráveis.

Alteração apresentada por Werner Langen

Alteração 70
CONSIDERANDO 17

(17) O mecanismo comum deve ser simples 
de implementar e monitorizar, no intuito de 
reduzir ao mínimo a carga administrativa 
tanto para os operadores que são afectados 

Suprimido



pelas suas exigências como para as 
autoridades reguladoras nacionais 
responsáveis pela sua supervisão e 
cumprimento. 

Or. de

Justificação

Trata-se de uma afirmação óbvia que deve ser suprimida, no interesse de legislar 
melhor.

Alteração apresentada por Nikolaos Vakalis  

Alteração 71
CONSIDERANDO 17

(17) O mecanismo comum deve ser simples 
de implementar e monitorizar, no intuito de 
reduzir ao mínimo a carga administrativa 
tanto para os operadores que são afectados 
pelas suas exigências como para as 
autoridades reguladoras nacionais 
responsáveis pela sua supervisão e 
cumprimento.

(17) O mecanismo comum deve ser simples 
de implementar e monitorizar, no intuito de 
reduzir ao mínimo a carga administrativa 
tanto para os operadores que são afectados 
pelas suas exigências como para as 
autoridades reguladoras nacionais 
responsáveis pela sua supervisão e 
cumprimento. A fim de simplificar o cálculo 
das tarifas grossistas e retalhistas máximas, 
o presente regulamento fixa valores 
específicos, expressos em euros. Deste 
modo, melhora-se a transparência para os 
consumidores e aumenta-se a certeza e a 
previsibilidade da acção reguladora.

Or. en

Alteração apresentada por Herbert Reul, Werner Langen e Daniel Caspary

Alteração 72
CONSIDERANDO 17 BIS (novo)

(17 bis) A fim de evitar que, futuramente, 
alguns operadores de telefonia móvel não 
repercutam sobre os clientes retalhistas as 
economias realizadas no mercado grossista, 
os operadores devem ser obrigados a 
documentar a redução dos preços 
retalhistas junto das autoridades 



reguladoras.

Or. de

Alteração apresentada por Angelika Niebler e Jan Christian Ehler

Alteração 73
CONSIDERANDO 18

(18) Os limites máximos de preços devem 
ter em conta os diferentes elementos 
envolvidos na realização de uma chamada de 
roaming internacional (incluindo despesas 
gerais, sinalização, originação, trânsito e 
terminação da chamada) e as diferenças nos 
custos subjacentes à oferta de serviços de 
roaming internacional no que diz respeito, 
por um lado, às chamadas efectuadas para 
um destino no país visitado e, por outro 
lado, às chamadas efectuadas para o 
próprio país do cliente de roaming ou outro 
país da Comunidade.

(18) Os preços médios pagos no mercado 
grossista devem ter em conta os diferentes 
elementos envolvidos na realização de uma 
chamada de roaming internacional 
(incluindo despesas gerais, sinalização, 
originação, trânsito e terminação da 
chamada). 

Or. de

Justificação

A presente alteração visa esclarecer que os preços pagos no mercado grossista 
devem assentar numa base de cálculo média.

Alteração apresentada por Dominique Vlasto

Alteração 74
CONSIDERANDO 18

(18) Os limites máximos de preços devem 
ter em conta os diferentes elementos 
envolvidos na realização de uma chamada de 
roaming internacional (incluindo despesas 
gerais, sinalização, originação, trânsito e 
terminação da chamada) e as diferenças nos 
custos subjacentes à oferta de serviços de 
roaming internacional no que diz respeito, 
por um lado, às chamadas efectuadas para 
um destino no país visitado e, por outro 
lado, às chamadas efectuadas para o 
próprio país do cliente de roaming ou outro 

(18) Os limites médios e máximos de preços 
devem ter em conta os diferentes elementos 
a nível grossista e retalhista envolvidos na 
realização de uma chamada de roaming 
internacional (incluindo despesas gerais, 
sinalização, originação, trânsito e terminação 
da chamada).



país da Comunidade.

Or. fr

Justificação

O considerando revisto necessita de uma referência quer aos limites médios de tarifas 
(para o preço máximo proposto no mercado grossista, e para a o objectivo de tarifas 
proposto para o mercado retalhista) quer para os limites máximos de tarifas (para a 
tarifa de protecção do consumidor). Necessita igualmente de uma referência explícita 
à existência de custos de venda a nível retalhista, porque, com efeito, a Comissão 
Europeia, no seu estudo de impacto, não tomou em consideração estes custos.

Alteração apresentada por Francisca Pleguezuelos Aguilar

Alteração 75
CONSIDERANDO 18

(18) Os limites máximos de preços devem 
ter em conta os diferentes elementos 
envolvidos na realização de uma chamada de 
roaming internacional (incluindo despesas 
gerais, sinalização, originação, trânsito e 
terminação da chamada) e as diferenças nos 
custos subjacentes à oferta de serviços de 
roaming internacional no que diz respeito, 
por um lado, às chamadas efectuadas para 
um destino no país visitado e, por outro
lado, às chamadas efectuadas para o 
próprio país do cliente de roaming ou outro 
país da Comunidade.

(18) Os limites máximos de preços devem 
ter em conta os diferentes elementos 
relevantes envolvidos na realização e 
recepção de uma chamada de roaming 
internacional (incluindo despesas gerais, 
sinalização, originação, trânsito e terminação 
da chamada). 

Or. es

Justificação

Em coerência com o texto da proposta da Comissão é necessário fazer referência não 
só à realização da chamada mas também à sua recepção. Por outro lado, e de acordo 
com a proposta de alteração 10 (Anexo I) é suprimida a referência à diferença de 
custos na prestação do serviço de roaming internacional no que respeita às 
chamadas efectuadas para um destino dentro de um país visitado e as chamadas 
efectuadas para o país de origem do cliente itinerante ou para um país terceiro 
comunitário.



Alteração apresentada por Reino Paasilinna em nome do Grupo PSE

Alteração 76
CONSIDERANDO 18

(18) Os limites máximos de preços devem 
ter em conta os diferentes elementos 
envolvidos na realização de uma chamada de 
roaming internacional (incluindo despesas 
gerais, sinalização, originação, trânsito e 
terminação da chamada) e as diferenças nos 
custos subjacentes à oferta de serviços de 
roaming internacional no que diz respeito, 
por um lado, às chamadas efectuadas para 
um destino no país visitado e, por outro lado, 
às chamadas efectuadas para o próprio país 
do cliente de roaming ou outro país da 
Comunidade.

(18) Os limites de preços devem ter em 
conta todos os elementos pertinentes 
envolvidos na realização de uma chamada de 
roaming internacional (incluindo despesas 
gerais, sinalização, originação, trânsito e 
terminação da chamada) e as diferenças nos 
custos subjacentes à oferta de serviços de 
roaming internacional no que diz respeito, 
por um lado, às chamadas efectuadas para 
um destino no país visitado e, por outro lado, 
às chamadas efectuadas para o próprio país 
do cliente de roaming ou outro país da 
Comunidade. Por uma questão de 
simplicidade, o limite de preços ao nível 
grossista deve ser expresso como um 
montante máximo único composto.

Or. en

Justificação

A presente alteração reflecte a alteração da estrutura dos limites de preços.

Alteração apresentada por Nikolaos Vakalis  

Alteração 77
CONSIDERANDO 18

(18) Os limites máximos de preços devem 
ter em conta os diferentes elementos 
envolvidos na realização de uma chamada de 
roaming internacional (incluindo despesas 
gerais, sinalização, originação, trânsito e 
terminação da chamada) e as diferenças nos 
custos subjacentes à oferta de serviços de
roaming internacional no que diz respeito, 
por um lado, às chamadas efectuadas para 
um destino no país visitado e, por outro lado, 
às chamadas efectuadas para o próprio país 
do cliente de roaming ou outro país da 
Comunidade.

(18) Os limites máximos de preços devem 
ter em conta os diferentes elementos 
envolvidos na realização de uma chamada de 
roaming internacional (incluindo despesas 
gerais, sinalização, originação, trânsito e 
terminação da chamada) e as diferenças nos 
custos subjacentes à oferta de serviços de 
roaming internacional no que diz respeito, 
por um lado, às chamadas efectuadas para 
um destino no país visitado e, por outro lado, 
às chamadas efectuadas para o próprio país 
do cliente de roaming ou outro país da 
Comunidade. Além disso, a tarifa grossista 
máxima deve ter devidamente em conta os 
desequilíbrios e diferenças regionais entre 
operadores, em particular os que são 



causados por circunstâncias especiais, tais 
como a topografia e o grande afluxo de 
turistas durante um curto período.

Or. en

Justificação

É incontestável que os custos grossistas são mais elevados do que a média para 
alguns operadores em consequência de circunstâncias especiais fora do seu controlo. 
Há que atender a este facto para fixar os limites grossistas máximos.

Alteração apresentada por Nikolaos Vakalis  

Alteração 78
CONSIDERANDO 19

(19) O preço máximo de uma chamada de 
roaming internacional ao nível grossista
deve basear-se na tarifa média por minuto da 
terminação móvel para os operadores com 
poder de mercado significativo, uma vez que 
tais tarifas são já objecto de supervisão 
regulamentar nos termos do quadro 
regulamentar das comunicações electrónicas 
de 2002 e, por conseguinte, devem ser 
determinadas com base no princípio da 
orientação para os custos. Dadas as 
características do mercado da terminação de 
chamadas nas redes públicas de telefonia 
móvel e a natureza transfronteiras do 
roaming internacional, essa tarifas fornecem 
também uma base de regulamentação 
estável, representativa das estruturas de 
custos das redes móveis em toda a 
Comunidade. A tarifa média da terminação 
móvel constitui uma referência fiável para os 
principais elementos de custo ao nível 
grossista, e um limite máximo para os preços 
grossistas que se baseie num múltiplo 
adequado da tarifa média da terminação 
móvel deverá, por conseguinte, garantir que 
os custos reais da oferta de serviços de 
roaming regulamentados possam ser 
recuperados.

(19) O preço máximo de uma chamada de 
roaming internacional ao nível grossista 
deve basear-se na tarifa média por minuto da 
terminação móvel (TTM) para os operadores 
com poder de mercado significativo, uma 
vez que tais tarifas são já objecto de 
supervisão regulamentar nos termos do 
quadro regulamentar das comunicações 
electrónicas de 2002 e, por conseguinte, 
devem ser determinadas com base no 
princípio da orientação para os custos. 
Dadas as características do mercado da 
terminação de chamadas nas redes públicas 
de telefonia móvel e a natureza 
transfronteiras do roaming internacional, 
essa tarifas fornecem também uma base de 
regulamentação estável, representativa das 
estruturas de custos das redes móveis em 
toda a Comunidade. A tarifa média da 
terminação móvel constitui uma referência 
fiável para os principais elementos de custo 
ao nível grossista, e um limite máximo para 
os preços grossistas que se baseie num 
múltiplo adequado da tarifa média da 
terminação móvel deverá, por conseguinte, 
garantir que os custos reais da oferta de 
serviços de roaming regulamentados possam 
ser recuperados. A TTM média actual é 
estimada em 11,41 cêntimos. Para uma 
TTM deste nível, seria apropriado fixar o 
coeficiente em 3 para as chamadas 
intracomunitárias efectuadas (o que 



equivale a 0,34 euros) e em 2 para as 
chamadas locais efectuadas (o que equivale 
a 0,23 euros).

Or. en

Justificação

Na ausência dos custos totais associados a uma chamada em roaming numa rede 
extra-nacional, é legítimo e justo para os consumidores que sejam fixados limites 
tarifários distintos para as chamadas "intracomunitárias" efectuadas e as chamadas 
"locais" efectuadas. É incontestável que os custos grossistas são mais elevados do 
que a média para alguns operadores em consequência de circunstâncias especiais 
fora do seu controlo. Há que atender a este facto para fixar os limites grossistas 
máximos.

Alteração apresentada por Gunnar Hökmark

Alteração 79
CONSIDERANDO 20

(20) O limite máximo de preços aplicável 
ao nível retalhista garantirá aos clientes de 
roaming que não lhes será cobrado um 
preço excessivo ao realizarem uma 
chamada de roaming regulamentada, ao 
mesmo tempo que deixa aos operadores 
domésticos uma margem suficiente para 
diferenciarem os produtos que oferecem 
aos clientes.

Suprimido

Or. en

Alteração apresentada por Herbert Reul, Werner Langen e Daniel Caspary

Alteração 80
CONSIDERANDO 20

(20) O limite máximo de preços aplicável 
ao nível retalhista garantirá aos clientes de 
roaming que não lhes será cobrado um 
preço excessivo ao realizarem uma 
chamada de roaming regulamentada, ao 
mesmo tempo que deixa aos operadores 
domésticos uma margem suficiente para 
diferenciarem os produtos que oferecem 

Suprimido



aos clientes. 

Or. de

Justificação

Para evitar uma distorção do mercado e manter a competitividade dos fornecedores 
de serviços de telefonia móvel, as tarifas do roaming internacional devem ser 
regulamentadas a nível grossista, e não retalhista.

Alteração apresentada por Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis

Alteração 81
CONSIDERANDO 20

(20) O limite máximo de preços aplicável 
ao nível retalhista garantirá aos clientes de 
roaming que não lhes será cobrado um 
preço excessivo ao realizarem uma 
chamada de roaming regulamentada, ao 
mesmo tempo que deixa aos operadores 
domésticos uma margem suficiente para 
diferenciarem os produtos que oferecem 
aos clientes.

Suprimido

Or. en

Alteração apresentada por Dominique Vlasto

Alteração 82
CONSIDERANDO 20

(20) O limite máximo de preços aplicável ao 
nível retalhista garantirá aos clientes de 
roaming que não lhes será cobrado um preço 
excessivo ao realizarem uma chamada de 
roaming regulamentada, ao mesmo tempo 
que deixa aos operadores domésticos uma 
margem suficiente para diferenciarem os 
produtos que oferecem aos clientes. 

(20) Os limites médios e máximo de preços 
aplicáveis ao nível retalhista garantirá aos 
clientes de roaming que não lhes será 
cobrado um preço excessivo ao realizarem 
uma chamada de roaming regulamentada, ao 
mesmo tempo que deixa aos operadores 
domésticos uma margem suficiente para 
diferenciarem os produtos que oferecem aos 
clientes. 

Or. fr

Justificação

O considerando revisto necessita de uma referência quer aos limites médios de tarifas 



(para o preço máximo proposto no mercado grossista, e para a o objectivo de tarifas 
proposto para o mercado retalhista) quer para os limites máximos de tarifas (para a 
tarifa de protecção do consumidor). 

Alteração apresentada por Lambert van Nistelrooij

Alteração 83
CONSIDERANDO 20

(20) O limite máximo de preços aplicável 
ao nível retalhista garantirá aos clientes de 
roaming que não lhes será cobrado um preço 
excessivo ao realizarem uma chamada de 
roaming regulamentada, ao mesmo tempo 
que deixa aos operadores domésticos uma 
margem suficiente para diferenciarem os 
produtos que oferecem aos clientes.

(20) O sistema de cálculo da tarifa de 
roaming de protecção do consumidor 
garantirá aos clientes de roaming que não 
lhes será cobrado um preço excessivo ao 
realizarem ou receberem uma chamada ou 
uma mensagem de roaming regulamentada, 
ao mesmo tempo que deixa aos operadores 
domésticos uma margem suficiente para 
diferenciarem os produtos que oferecem aos 
clientes.

Or. en

Justificação

A tarifa de protecção do consumidor deve ser calculada, para que a fixação automática do 
preço retalhista máximo possa ser instaurada.

Alteração apresentada por Angelika Niebler e Jan Christian Ehler

Alteração 84
CONSIDERANDO 20

(20) O limite máximo de preços aplicável ao
nível retalhista garantirá aos clientes de 
roaming que não lhes será cobrado um preço 
excessivo ao realizarem uma chamada de 
roaming regulamentada, ao mesmo tempo 
que deixa aos operadores domésticos uma 
margem suficiente para diferenciarem os 
produtos que oferecem aos clientes. 

(20) O limite máximo de preços da 
eurotarifa aplicável ao nível retalhista 
garantirá aos clientes de roaming que não 
lhes será cobrado um preço inadequado ao 
realizarem uma chamada de roaming, ao 
mesmo tempo que deixa aos operadores 
domésticos uma margem suficiente para 
diferenciarem os produtos que oferecem aos 
clientes. 

Or. de

Justificação

Importa esclarecer que, na aplicação da eurotarifa, não deverá ser ultrapassado um 



limite máximo de preços adequado.

Alteração apresentada por Romano Maria La Russa

Alteração 85
CONSIDERANDO 20

(20) O limite máximo de preços aplicável ao 
nível retalhista garantirá aos clientes de 
roaming que não lhes será cobrado um 
preço excessivo ao realizarem uma chamada 
de roaming regulamentada, ao mesmo 
tempo que deixa aos operadores domésticos 
uma margem suficiente para diferenciarem 
os produtos que oferecem aos clientes.

(20) Os preços máximos aplicáveis ao nível 
retalhista garantirão aos clientes de roaming
que não pagarão mais do que um máximo 
especificado ao realizarem ou receberem 
uma chamada de telefonia vocal de 
roaming, que tem uma relação mais estreita 
com o custo de prestação do serviço, ao 
mesmo tempo que deixa aos operadores 
domésticos uma margem suficiente para 
diferenciarem os produtos que oferecem aos 
clientes.

Or. en

Alteração apresentada por Nikolaos Vakalis  

Alteração 86
CONSIDERANDO 20 BIS (novo)

(20 bis) Os prestadores domésticos devem 
ser obrigados a oferecer a todos os clientes 
uma “tarifa de protecção do consumidor", 
nos termos  previstos no artigo 4º bis, que 
pode ser combinada com qualquer tarifa 
retalhista. Tanto os clientes existentes como 
os novos clientes devem dispor 
automaticamente desta tarifa de protecção 
do consumidor mantendo os demais 
elementos da sua assinatura, mas devem 
poder optar por outra tarifa, gratuitamente 
e sem quaisquer condições ou restrições 
ligadas aos elementos existentes da sua 
assinatura. Graças a esta abordagem em 
que a auto-exclusão é acolhida, os 
consumidores devem ser mais beneficiados 
e os operadores devem ser incentivados a 
propor tarifários retalhistas mais 
competitivos.

Or. en



Justificação

A tarifa de protecção do consumidor é a tarifa retalhista mais fácil e mais 
transparente para os consumidores. Por isso, estes têm de beneficiar dela 
automaticamente, salvo escolha explícita de um tarifário alternativo. Esta abordagem 
incentiva os operadores a proporem tarifários mais inovadores e competitivos.

Alteração apresentada por Nikolaos Vakalis  

Alteração 87
CONSIDERANDO 21

(21) Os fornecedores de serviços de 
roaming internacional para as chamadas 
efectuadas em viagem no estrangeiro 
abrangidas pelo presente regulamento 
devem dispor de um período para ajustarem 
os seus preços retalhistas voluntariamente, 
de forma a respeitarem os limites máximos 
estabelecidos pelo presente regulamento. 
Convém prever um período de seis meses 
para este efeito, para que os intervenientes 
no mercado façam as adaptações 
necessárias.

Suprimido

Or. en

Justificação

A aplicação imediata dos limites tarifários tanto a nível grossista como retalhista é 
absolutamente necessária para fazer baixar os preços. Este é o objectivo fundamental 
do regulamento na sua origem. Além disso, embora os operadores tenham anunciado 
reduções significativas dos tarifários grossistas no ano passado, os tarifários 
retalhistas ainda permaneceram elevados. Por conseguinte, não é necessário 
qualquer prazo de adaptação.

Alteração apresentada por Herbert Reul, Werner Langen e Daniel Caspary

Alteração 88
CONSIDERANDO 21

(21) Os fornecedores de serviços de 
roaming internacional para as chamadas 
efectuadas em viagem no estrangeiro 
abrangidas pelo presente regulamento 
devem dispor de um período para ajustarem 
os seus preços retalhistas voluntariamente, 

Suprimido



de forma a respeitarem os limites máximos 
estabelecidos pelo presente regulamento. 
Convém prever um período de seis meses 
para este efeito, para que os intervenientes 
no mercado façam as adaptações 
necessárias. 

Or. de

Justificação

Para evitar uma distorção do mercado e manter a competitividade dos fornecedores 
de serviços de telefonia móvel, as tarifas do roaming internacional devem ser 
regulamentadas a nível grossista, e não retalhista.

Alteração apresentada por Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis

Alteração 89
CONSIDERANDO 21

(21) Os fornecedores de serviços de roaming 
internacional para as chamadas efectuadas 
em viagem no estrangeiro abrangidas pelo 
presente regulamento devem dispor de um 
período para ajustarem os seus preços 
retalhistas voluntariamente, de forma a 
respeitarem os limites máximos 
estabelecidos pelo presente regulamento.
Convém prever um período de seis meses 
para este efeito, para que os intervenientes 
no mercado façam as adaptações 
necessárias.

(21) Os fornecedores de serviços de roaming 
internacional para as chamadas efectuadas 
em viagem no estrangeiro abrangidas pelo 
presente regulamento devem ajustar os seus 
preços retalhistas voluntariamente, de forma 
a que os efeitos do presente regulamento
sejam visíveis para os clientes.

Or. en

Justificação

A aplicação imediata dos limites tarifários tanto a nível grossista como retalhista é 
absolutamente necessária para fazer baixar os preços. Este é o objectivo fundamental 
do regulamento na sua origem. Além disso, embora os operadores tenham anunciado 
reduções significativas dos tarifários grossistas no ano passado, os tarifários 
retalhistas ainda permaneceram elevados. Por conseguinte, não é necessário 
qualquer prazo de adaptação.



Alteração apresentada por Angelika Niebler e Jan Christian Ehler

Alteração 90
CONSIDERANDO 21

(21) Os fornecedores de serviços de roaming
internacional para as chamadas efectuadas 
em viagem no estrangeiro abrangidas pelo 
presente regulamento devem dispor de um 
período para ajustarem os seus preços 
retalhistas voluntariamente, de forma a 
respeitarem os limites máximos 
estabelecidos pelo presente regulamento. 
Convém prever um período de seis meses 
para este efeito, para que os intervenientes 
no mercado façam as adaptações 
necessárias.

(21) Os fornecedores de serviços de roaming
internacional para as chamadas efectuadas 
em viagem no estrangeiro abrangidas pelo 
presente regulamento devem dispor de um 
período de três meses para introduzirem 
uma eurotarifa.

Or. de

Justificação

A eurotarifa deve ser introduzida num prazo determinado.

Alteração apresentada por Šarūnas Birutis 

Alteração 91
CONSIDERANDO 21

(21) Os fornecedores de serviços de roaming
internacional para as chamadas efectuadas 
em viagem no estrangeiro abrangidas pelo 
presente regulamento devem dispor de um 
período para ajustarem os seus preços 
retalhistas voluntariamente, de forma a 
respeitarem os limites máximos
estabelecidos pelo presente regulamento. 
Convém prever um período de seis meses 
para este efeito, para que os intervenientes 
no mercado façam as adaptações 
necessárias.

(21) Os fornecedores de serviços de roaming
internacional para as chamadas efectuadas 
em viagem no estrangeiro abrangidas pelo 
presente regulamento devem dispor de um 
período para ajustarem os seus preços 
retalhistas voluntariamente, de forma a 
respeitarem a tarifa de protecção do 
consumidor estabelecida pelo presente 
regulamento. Convém prever um período de 
seis meses para este efeito, para que os 
intervenientes no mercado façam as 
adaptações necessárias.

Or. en

Justificação

A forma mais segura de garantir um elevado nível de protecção do consumidor 
consiste em fixar uma tarifa de protecção do consumidor a nível comunitário.



Alteração apresentada por Lambert van Nistelrooij

Alteração 92
CONSIDERANDO 21

(21) Os fornecedores de serviços de roaming
internacional para as chamadas efectuadas 
em viagem no estrangeiro abrangidas pelo 
presente regulamento devem dispor de um 
período para ajustarem os seus preços 
retalhistas voluntariamente, de forma a 
respeitarem os limites máximos 
estabelecidos pelo presente regulamento. 
Convém prever um período de seis meses 
para este efeito, para que os intervenientes 
no mercado façam as adaptações 
necessárias.

(21) Os fornecedores de serviços de roaming
internacional devem dispor de um período 
para ajustarem os seus preços retalhistas 
voluntariamente, de forma a respeitarem os 
limites máximos estabelecidos pelo presente 
regulamento. Convém prever um período de 
seis meses para este efeito, para que os 
intervenientes no mercado façam as 
adaptações necessárias.

Or. en

Justificação

Os serviços de roaming devem incluir todos os serviços: voz, mensagens, chamadas 
no estrangeiro ou no país de acolhimento, recepção.

Alteração apresentada por Herbert Reul, Werner Langen e Daniel Caspary

Alteração 93
CONSIDERANDO 22

(22) Da mesma forma, deve ser aplicado 
um limite máximo aos preços que os 
clientes de roaming podem ter de pagar 
pela recepção de chamadas de telefonia 
vocal quando viajam na Comunidade, de 
forma a assegurar que esses preços 
reflictam com maior precisão o custo do 
fornecimento desse serviço e para dar aos 
clientes uma maior certeza sobre as tarifas 
que terão de pagar ao atenderem uma 
chamada no seu telemóvel noutro país 
comunitário que não o seu. 

Suprimido

Or. de



Justificação

A presente alteração está relacionada com a alteração do artigo 4°. A recepção de 
chamadas na UE deve ser, por princípio, gratuita.

Alteração apresentada por Herbert Reul, Werner Langen e Daniel Caspary

Alteração 94
CONSIDERANDO 23

(23) O presente regulamento não deve 
prejudicar a possibilidade de se proporem 
aos consumidores ofertas inovadoras mais 
favoráveis do que as tarifas máximas por 
minuto estabelecidas no regulamento. 

(23) O presente regulamento não deve 
prejudicar a possibilidade de se proporem 
aos consumidores ofertas inovadoras. 

Or. de

Justificação

Não regulamentando os preços do roaming no estrangeiro a nível retalhista, não é 
prejudicada a possibilidade de se proporem aos consumidores ofertas inovadoras. 

Alteração apresentada por Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis

Alteração 95
CONSIDERANDO 23

(23) O presente regulamento não deve 
prejudicar a possibilidade de se proporem 
aos consumidores ofertas inovadoras mais 
favoráveis do que as tarifas máximas por 
minuto estabelecidas no regulamento.

(23) O presente regulamento não deve 
prejudicar a possibilidade de se proporem 
aos consumidores ofertas inovadoras mais 
favoráveis do que as medidas estabelecidas 
no regulamento.

Or. en

Alteração apresentada por Reino Paasilinna em nome do Grupo PSE

Alteração 96
CONSIDERANDO 23 BIS (novo)

(23 bis) As técnicas de direcção do tráfego 
podem contribuir para garantir que os 
utilizadores paguem sempre a menor tarifa 
de roaming disponível, mas podem 



igualmente limitar as escolhas dos clientes.  
O utilizador deve poder sempre escolher 
manualmente uma rede visitada preferida.

Or. en

Alteração apresentada por Pilar del Castillo Vera  

Alteração 97
CONSIDERANDO 23 BIS (novo)

(23 bis) A competitividade e a inovação são 
muito importantes para o sector das 
telecomunicações e portanto a neutralidade 
tecnológica deve ser preferida às medidas 
prescritivas quando se trata da escolha dos 
métodos tecnológicos que os operadores 
utilizam para aplicar o presente 
regulamento.

Or. en

Justificação

Sempre que os operadores têm ideias inovadoras, que permitem a melhor aplicação 
das medidas previstas no presente regulamento, estas devem ser privilegiadas, para 
não suprimir a competitividade e a inovação neste sector.

Alteração apresentada por Lambert van Nistelrooij

Alteração 98
CONSIDERANDO 24

(24) As exigências tarifárias do presente 
regulamento devem ser aplicadas 
independentemente de os clientes de 
roaming terem um contrato de 
pré-pagamento ou pós-pagamento com o seu 
fornecedor doméstico, para garantir que 
todos os utilizadores de telefonia vocal
móvel possam beneficiar das disposições do 
regulamento.

(24) As exigências tarifárias e as tarifas do 
presente regulamento devem ser aplicadas 
independentemente de os clientes de 
roaming terem um contrato de 
pré-pagamento ou pós-pagamento com o seu 
fornecedor doméstico, para garantir que 
todos os utilizadores de telefonia móvel 
possam beneficiar das disposições do 
regulamento. Os clientes que já sejam 
titulares de contratos de telefonia móvel 
devem poder optar pela tarifa de roaming 
de protecção do consumidor no quadro das 
disposições contratuais adaptadas. Os 
operadores devem informar activamente 



todos os clientes das condições aplicáveis à 
tarifa de protecção do cliente.

Or. en

Justificação

Os clientes podem ser titulares de contratos a longo prazo que desejam converter 
num novo contrato. Em qualquer caso, todos os contratos relativos aos serviços 
móveis devem prever a possibilidade de optar pela futura tarifa de protecção do 
consumidor. Os serviços de roaming devem incluir todos os serviços: voz, mensagens, 
chamadas a partir do estrangeiro ou no país de acolhimento, recepção.

Alteração apresentada por Nikolaos Vakalis  

Alteração 99
CONSIDERANDO 25

(25) A tarifa média da terminação móvel 
deve, para efeitos do presente regulamento, 
basear-se nas informações fornecidas pelas 
autoridades reguladoras nacionais e ser 
publicada de forma periódica pela Comissão. 
Deve ser concedido um prazo razoável aos 
operadores sujeitos a obrigações nos termos 
do presente regulamento para assegurarem 
que os seus preços se mantêm dentro dos 
limites máximos conforme alterados pela 
dita publicação.

(25) A tarifa média da terminação móvel 
deve, para efeitos do presente regulamento, 
basear-se nas informações fornecidas pelas 
autoridades reguladoras nacionais e ser 
publicada de forma periódica pela Comissão. 
Actualmente, a tarifa média da terminação 
móvel é estimada em 11,41 cêntimos. Deve 
ser concedido um prazo razoável aos 
operadores sujeitos a obrigações nos termos 
do presente regulamento para assegurarem 
que os seus preços se mantêm dentro dos 
limites máximos conforme alterados pela 
dita publicação.

Or. en

Justificação

A tarifa média da terminação móvel deve ser aqui citada para uma melhor 
compreensão dos valores indicados nos artigos 3° e 4° bis (novo).

Alteração apresentada por Herbert Reul, Werner Langen e Daniel Caspary

Alteração 100
CONSIDERANDO 26

(26) Para melhorar a transparência dos 
preços retalhistas na realização e recepção
de chamadas de roaming na Comunidade e 

(26) Para melhorar a transparência dos 
preços retalhistas na realização de chamadas 
de roaming na Comunidade e para ajudar os 



para ajudar os clientes de roaming a 
decidirem sobre a utilização dos seus 
telemóveis quando viajam no estrangeiro, os 
fornecedores de serviços de telefonia vocal 
móvel devem permitir que os seus clientes 
obtenham, facilmente, a seu pedido e 
gratuitamente, informações sobre as tarifas 
de roaming que lhes são aplicadas no 
Estado-Membro visitado. Também em prol 
da transparência, os fornecedores devem 
fornecer informações sobre as tarifas do 
roaming aquando da inscrição no serviço e 
comunicar igualmente aos seus clientes as 
actualizações das tarifas de roaming
periodicamente e sempre que estas sofram 
alterações substanciais.

clientes de roaming a decidirem sobre a 
utilização dos seus telemóveis quando 
viajam no estrangeiro, os fornecedores de 
serviços de telefonia vocal móvel devem 
permitir que os seus clientes obtenham, 
facilmente, a seu pedido e gratuitamente, 
informações sobre as tarifas de roaming que 
lhes são aplicadas no Estado-Membro 
visitado. Também em prol da transparência, 
os fornecedores devem fornecer informações 
sobre as tarifas do roaming aquando da 
inscrição no serviço e comunicar igualmente 
aos seus clientes as actualizações das tarifas 
de roaming periodicamente e sempre que 
estas sofram alterações substanciais.

Or. de

Justificação

A presente alteração está relacionada com a alteração do artigo 4°. A recepção de 
chamadas na UE deve ser, por princípio, gratuita.

Alteração apresentada por Lambert van Nistelrooij

Alteração 101
CONSIDERANDO 26

(26) Para melhorar a transparência dos 
preços retalhistas na realização e recepção 
de chamadas de roaming na Comunidade e 
para ajudar os clientes de roaming a 
decidirem sobre a utilização dos seus 
telemóveis quando viajam no estrangeiro, os 
fornecedores de serviços de telefonia vocal 
móvel devem permitir que os seus clientes 
obtenham, facilmente, a seu pedido e 
gratuitamente, informações sobre as tarifas 
de roaming que lhes são aplicadas no 
Estado-Membro visitado. Também em prol 
da transparência, os fornecedores devem 
fornecer informações sobre as tarifas do 
roaming aquando da inscrição no serviço e 
comunicar igualmente aos seus clientes as 
actualizações das tarifas de roaming
periodicamente e sempre que estas sofram 
alterações substanciais.

(26) Para melhorar a transparência dos 
preços retalhistas na realização e recepção 
de chamadas e mensagens de roaming na 
Comunidade e para ajudar os clientes de 
roaming a decidirem sobre a utilização dos 
seus telemóveis quando viajam no 
estrangeiro, os fornecedores de serviços de 
telefonia vocal móvel devem permitir que os 
seus clientes obtenham, facilmente, a seu 
pedido e gratuitamente, informações sobre 
as tarifas de roaming que lhes são aplicadas 
no Estado-Membro visitado. Também em 
prol da transparência, os fornecedores 
devem fornecer informações sobre as tarifas 
do roaming aquando da inscrição no serviço 
e comunicar igualmente aos seus clientes as 
actualizações das tarifas de roaming
periodicamente e sempre que estas sofram 
alterações substanciais.



Or. en

Justificação

Os serviços de roaming devem incluir todos os serviços: voz, mensagens, chamadas 
no estrangeiro ou no país de acolhimento, recepção.

Alteração apresentada por Reino Paasilinna, em nome do Grupo PSE

Alteração 102
CONSIDERANDO 26 

(26)  Para melhorar a transparência dos 
preços retalhistas na realização e recepção 
de chamadas de roaming na Comunidade e 
para ajudar os clientes de roaming a 
decidirem sobre a utilização dos seus 
telemóveis quando viajam no estrangeiro, os 
fornecedores de serviços de telefonia vocal 
móvel devem permitir que os seus clientes 
obtenham, facilmente, a seu pedido e 
gratuitamente, informações sobre as tarifas 
de roaming que lhes são aplicadas no 
Estado-Membro visitado. Também em prol 
da transparência, os fornecedores devem 
fornecer informações sobre as tarifas do 
roaming aquando da inscrição no serviço e 
comunicar igualmente aos seus clientes as 
actualizações das tarifas de roaming 
periodicamente e sempre que estas sofram 
alterações substanciais.

(26)  Para melhorar a transparência dos 
preços retalhistas na realização e recepção 
de chamadas de roaming na Comunidade e 
para ajudar os clientes de roaming a 
decidirem sobre a utilização dos seus 
telemóveis quando viajam no estrangeiro, os 
fornecedores de serviços de telefonia vocal 
móvel devem prestar  fácil e gratuitamente 
aos seus clientes  informações sobre as 
tarifas de roaming que lhes são aplicadas no 
Estado-Membro visitado. Estas informações
devem incluir as tarifas cobradas pela 
realização ou recepção de chamadas vocais 
e pelo envio ou recepção de dados em 
qualquer rede visitada do Estado-Membro 
visitado. As informações devem realçar as 
diferenças entre período de pico e período 
normal e quaisquer outras variações 
temporais. No prazo de uma hora após a 
entrada num outro Estado-Membro, os 
clientes de roaming devem ter o direito de 
receber uma SMS do seu fornecedor 
doméstico contendo informações sintéticas 
sobre a tarifação. As informações 
completas e circunstanciadas acima 
referidas devem ser disponibilizadas  
automaticamente. Também em prol da 
transparência, os fornecedores devem 
fornecer informações sobre as tarifas do 
roaming aquando da inscrição no serviço e 
comunicar igualmente aos seus clientes as 
actualizações das tarifas de roaming 
periodicamente e sempre que estas sofram 
alterações substanciais. Em particular, os 
fornecedores domésticos prestarão aos seus 
clientes informações completas sobre as 
condições que regem a eurotarifa, a 



intervalos regulares e na mesma medida em 
que os consumidores são informados sobre 
as tarifas de roaming coexistentes.

Or. en

Justificação

Relacionada com o reforço das medidas de transparência.

Alteração apresentada por Pilar del Castillo Vera

Alteração 103
CONSIDERANDO 26 

(26)  Para melhorar a transparência dos 
preços retalhistas na realização e recepção 
de chamadas de roaming na Comunidade e 
para ajudar os clientes de roaming a 
decidirem sobre a utilização dos seus 
telemóveis quando viajam no estrangeiro, os 
fornecedores de serviços de telefonia vocal 
móvel devem permitir que os seus clientes 
obtenham, facilmente, a seu pedido e 
gratuitamente, informações sobre as tarifas 
de roaming que lhes são aplicadas no 
Estado-Membro visitado. Também em prol 
da transparência, os fornecedores devem 
fornecer informações sobre as tarifas do 
roaming aquando da inscrição no serviço e 
comunicar igualmente aos seus clientes as 
actualizações das tarifas de roaming 
periodicamente e sempre que estas sofram 
alterações substanciais.

(26)  Para melhorar a transparência dos 
preços retalhistas na realização e recepção 
de chamadas de roaming na Comunidade e 
para ajudar os clientes de roaming a 
decidirem sobre a utilização dos seus 
telemóveis quando viajam no estrangeiro, os 
fornecedores de serviços de telefonia vocal 
móvel devem permitir que os seus clientes 
obtenham, facilmente informações sobre as 
tarifas de roaming que lhes são aplicadas no 
Estado-Membro visitado. No prazo de uma 
hora após a entrada num  Estado-Membro 
visitado, os clientes devem, sempre que 
possível, receber uma mensagem 
comunicando-lhes o modo como podem 
obter, de imediato, a seu pedido e 
gratuitamente, informações sobre as tarifas 
de roaming.  As informações disponíveis 
devem abranger as tarifas cobradas pela 
realização e recepção de chamadas e pelo 
envio e recepção de dados, tanto em 
período de pico, como em período normal 
em cada uma das redes disponíveis no 
Estado-Membro visitado. Também em prol 
da transparência, os fornecedores devem 
fornecer informações sobre as tarifas do 
roaming aquando da inscrição no serviço e 
comunicar igualmente aos seus clientes as 
actualizações das tarifas de roaming 
periodicamente e sempre que estas sofram 
alterações substanciais. Os fornecedores 
domésticos fornecerão aos clientes, na 
altura da assinatura do contrato e, 
posteriormente, a seu pedido, informações 



completas sobre as condições que regem a 
eurotarifa.

Or. en

Justificação

A transparência é necessária para que os consumidores possam fazer escolhas 
esclarecidas.  Ao chegarem a um novo Estado-Membro, os consumidores devem ser 
informados da disponibilidade de informações sobre as tarifas de roaming; não 
obstante, uma abordagem induzida pelo lado dos utilizadores é preferível a 
uma abordagem impositiva, a fim de não inundar o consumidor de informações 
supérfluas.

Alteração apresentada por Nikolaos Vakalis

Alteração 104
CONSIDERANDO 26 

(26)  Para melhorar a transparência dos 
preços retalhistas na realização e recepção 
de chamadas de roaming na Comunidade e 
para ajudar os clientes de roaming a 
decidirem sobre a utilização dos seus 
telemóveis quando viajam no estrangeiro, os 
fornecedores de serviços de telefonia vocal 
móvel devem permitir que os seus clientes 
obtenham, facilmente, a seu pedido e 
gratuitamente, informações sobre as tarifas 
de roaming que lhes são aplicadas no
Estado-Membro visitado. Também em prol 
da transparência, os fornecedores devem 
fornecer informações sobre as tarifas do 
roaming aquando da inscrição no serviço e 
comunicar igualmente aos seus clientes as 
actualizações das tarifas de roaming 
periodicamente e sempre que estas sofram 
alterações substanciais.

(26)  Para melhorar a transparência dos 
preços retalhistas na realização e recepção 
de chamadas de roaming na Comunidade e 
para ajudar os clientes de roaming a 
decidirem sobre a utilização dos seus 
telemóveis quando viajam no estrangeiro, os 
fornecedores domésticos de serviços de 
telefonia vocal móvel devem fornecer 
gratuitamente aos seus clientes que utilizem 
o serviço roaming num outro 
Estado-Membro informações rigorosas e 
completas sobre as tarifas de roaming que 
lhes são aplicadas em todas as redes do
Estado-Membro visitado. Também em prol 
da transparência, os fornecedores devem 
fornecer informações sobre as tarifas do 
roaming aquando da inscrição no serviço e 
comunicar igualmente aos seus clientes as 
actualizações das tarifas de roaming 
periodicamente e sempre que estas sofram 
alterações substanciais, especialmente no 
respeitante à tarifa de protecção do 
consumidor.

Or. en

Justificação

A transparência das tarifas retalhistas afigura-se extremamente necessária. Os 
consumidores devem poder escolher, de entre os diferentes operadores do país 



visitado, o operador que para os serviços de roaming ofereça ao fornecedor 
doméstico as melhores tarifas retalhistas.

Alteração apresentada por Renato Brunetta e Pia Elda Locatelli

Alteração 105
CONSIDERANDO 26 BIS (novo)

(26 bis) A fim de salvaguardar a 
mobilidade transfronteiriça de pessoas que 
se deslocam por motivos de turismo e não 
de negócios obrigam-se os operadores do 
país de origem, a pedido do cliente, a 
informarem o cliente sobre a melhor tarifa
respeitante ao Estado-Membro visitado 
e/ou a propor uma tarifa de roaming 
específica para turismo.

Or. it

Justificação

A alteração justifica-se por si.

Alteração apresentada por Nikolaos Vakalis

Alteração 106
CONSIDERANDO 27 

(27) As autoridades reguladoras nacionais 
responsáveis pela realização das tarefas 
previstas no quadro regulamentar das 
comunicações electrónicas de 2002 devem 
ter os poderes necessários para supervisionar 
e fazer cumprir as obrigações previstas no 
presente regulamento no seu território. 
Devem também monitorizar a evolução dos 
preços dos serviços vocais e de dados para 
os clientes “itinerantes” na Comunidade, 
nomeadamente no que respeita aos custos 
específicos associados às chamadas de 
roaming efectuadas nas regiões 
ultraperiféricas da Comunidade e à 
necessidade de garantir que esses custos 
possam ser devidamente recuperados a nível 
do mercado grossista. Devem assegurar que 
sejam disponibilizadas aos utilizadores das 

(27) As autoridades reguladoras nacionais 
responsáveis pela realização das tarefas 
previstas no quadro regulamentar das 
comunicações electrónicas de 2002 devem 
ter os poderes necessários para supervisionar 
e fazer cumprir as obrigações previstas no 
presente regulamento no seu território. 
Devem também monitorizar a evolução dos 
preços dos serviços vocais e de dados para 
os clientes “itinerantes” na Comunidade, 
nomeadamente no que respeita aos custos 
específicos associados às chamadas de 
roaming efectuadas nas regiões 
ultraperiféricas da Comunidade e à 
necessidade de garantir que esses custos 
possam ser devidamente recuperados a nível 
do mercado grossista. Devem assegurar que 
sejam disponibilizadas aos utilizadores das 



redes móveis informações actualizadas sobre 
a aplicação do presente regulamento.

redes móveis informações actualizadas sobre 
a aplicação do presente regulamento. 
Devem, além disso, levar a efeito estudos 
circunstanciados dos vários mercados 
nacionais de roaming e devem, em 
particular, recolher dados sobre o volume 
de minutos de roaming de entrada e de 
saída, bem como sobre as respectivas 
receitas dos fornecedores. Os resultados 
destes estudos devem ser disponibilizados 
pelo menos seis meses antes da data fixada 
no artigo 12º para efeitos de revisão do 
presente regulamento, para que a Comissão 
os possa ter em conta no âmbito do 
procedimento de revisão.

Or. en

Justificação

Cumpre adoptar importantes medidas a nível nacional para consolidar as 
informações sobre preços, volumes e receitas relativos ao roaming, a fim de obter 
uma imagem  clara do mercado europeu de roaming. De lamentar que estes estudos 
não tenham sido disponibilizados antes da adopção do presente regulamento.

Alteração apresentada por Reino Paasilinna, em nome do Grupo PSE

Alteração 107
CONSIDERANDO 27 

(27) As autoridades reguladoras nacionais 
responsáveis pela realização das tarefas 
previstas no quadro regulamentar das 
comunicações electrónicas de 2002 devem 
ter os poderes necessários para supervisionar 
e fazer cumprir as obrigações previstas no 
presente regulamento no seu território. 
Devem também monitorizar a evolução dos 
preços dos serviços vocais e de dados para 
os clientes “itinerantes” na Comunidade, 
nomeadamente no que respeita aos custos 
específicos associados às chamadas de 
roaming efectuadas nas regiões 
ultraperiféricas da Comunidade e à 
necessidade de garantir que esses custos 
possam ser devidamente recuperados a nível 
do mercado grossista. Devem assegurar que 
sejam disponibilizadas aos utilizadores das 
redes móveis informações actualizadas sobre 

(27) As autoridades reguladoras nacionais 
responsáveis pela realização das tarefas 
previstas no quadro regulamentar das 
comunicações electrónicas de 2002 devem 
ter os poderes necessários para supervisionar 
e fazer cumprir as obrigações previstas no 
presente regulamento no seu território. 
Devem também monitorizar a evolução dos 
preços dos serviços vocais e de dados para 
os clientes “itinerantes” na Comunidade, 
nomeadamente no que respeita aos custos 
específicos associados às chamadas de 
roaming efectuadas nas regiões 
ultraperiféricas da Comunidade e à 
necessidade de garantir que esses custos 
possam ser devidamente recuperados a nível 
do mercado grossista. Devem assegurar que 
sejam disponibilizadas aos utilizadores das 
redes móveis informações actualizadas sobre 



a aplicação do presente regulamento. a aplicação do presente regulamento. Devem 
publicar semestralmente os resultados desta 
monitorização. Devem ser prestadas  
informações separadas sobre os clientes 
empresariais, os clientes com um contrato 
de pós-pagamento e os clientes com um 
contrato de pré-pagamento.

Or. en

Justificação

A presente alteração visa abordar a necessidade de reforço da monitorização pelas 
autoridades reguladoras nacionais, bem como a transparência dessa monitorização.

Alteração apresentada por Pilar del Castillo Vera

Alteração 108
CONSIDERANDO 27 

(27) As autoridades reguladoras nacionais 
responsáveis pela realização das tarefas 
previstas no quadro regulamentar das 
comunicações electrónicas de 2002 devem 
ter os poderes necessários para supervisionar 
e fazer cumprir as obrigações previstas no 
presente regulamento no seu território. 
Devem também monitorizar a evolução dos 
preços dos serviços vocais e de dados para 
os clientes “itinerantes” na Comunidade, 
nomeadamente no que respeita aos custos 
específicos associados às chamadas de 
roaming efectuadas nas regiões 
ultraperiféricas da Comunidade e à 
necessidade de garantir que esses custos 
possam ser devidamente recuperados a nível 
do mercado grossista. Devem assegurar que 
sejam disponibilizadas aos utilizadores das 
redes móveis informações actualizadas sobre 
a aplicação do presente regulamento.

(27) As autoridades reguladoras nacionais 
responsáveis pela realização das tarefas 
previstas no quadro regulamentar das 
comunicações electrónicas de 2002 devem 
ter os poderes necessários para supervisionar 
e fazer cumprir as obrigações previstas no 
presente regulamento no seu território. 
Devem também monitorizar a evolução dos 
preços dos serviços vocais e de dados para 
os clientes “itinerantes” na Comunidade, 
nomeadamente no que respeita aos custos 
específicos associados às chamadas de 
roaming efectuadas e recebidas nas regiões 
ultraperiféricas da Comunidade e à 
necessidade de garantir que esses custos 
possam ser devidamente recuperados a nível 
do mercado grossista. As autoridades 
reguladoras nacionais devem, a pedido, 
poder comunicar os resultados dessa 
monitorização à Comissão. Devem, por 
outro lado, assegurar que sejam 
disponibilizadas aos utilizadores das redes 
móveis informações actualizadas sobre a 
aplicação do presente regulamento.

Or. en



Justificação

Sempre que necessário, deveria ser possível à Comissão obter informações das 
autoridades reguladoras nacionais.

Alteração apresentada por Lambert van Nistelrooij

Alteração 109
CONSIDERANDO 27 BIS (novo) 

(27 bis) A fim de salvaguardar a 
concorrência leal na UE, as autoridades 
reguladoras nacionais devem velar pela 
execução de uma obrigação de transporte 
nas redes visitadas.

Or. en

Justificação

Os pequenos operadores devem ter sempre a garantia de acesso às redes visitadas.

Alteração apresentada por Dominique Vlasto

Alteração 110
CONSIDERANDO 27 BIS (novo)

(27 bis) o roaming intra-nacional nas 
regiões ultraperiféricas nas quais as 
licenças de telefonia móvel são diferentes 
das que são aplicadas no resto do território 
nacional, deve beneficiar de reduções de 
tarifas equivalentes às que são aplicadas no 
mercado de roaming internacional. A 
aplicação do presente regulamento não 
deve dar lugar a um tratamento menos 
favorável, em termos de preços, dos clientes 
que utilizam serviços de roaming 
intra-nacionais relativamente aos clientes 
de serviços de roaming internacional. As 
autoridades nacionais poderão para tal 
aplicar disposições jurídicas 
complementares.

Or. fr



Justificação

A aplicação do presente regulamento não pode originar um tratamento menos 
favorável, em termos de preços, para os clientes que utilizam serviços de roaming 
intra-nacionais relativamente aos clientes de serviços de roaming internacional.

Alteração apresentada por András Gyürk

Alteração 111
CONSIDERANDO 27 BIS (novo)

(27 bis) Tendo em conta que, além da 
transmissão de som, os novos serviços de 
comunicações móveis estão a ganhar cada 
vez mais terreno, este regulamento deve 
tornar possível controlar os processos de 
mercado nestes domínios também. Por isso, 
a Comissão - protegendo os interesses dos 
consumidores e tendo simultaneamente o 
cuidado de evitar intervenções 
desnecessárias nos mecanismos de mercado 
- deve efectuar um controlo mais intenso do 
mercado internacional de comunicações 
móveis de dados com base nas normas 
relativas aos preços de roaming para as 
chamadas vocais e, quando tal for 
necessário, com base nos dados fornecidos 
pelas autoridades reguladoras nacionais, 
deve estar preparada para forçar a redução 
de preços injustificadamente altos.

Or. hu

Justificação

Graças ao rápido desenvolvimento da tecnologia, o papel do mercado internacional 
de serviços de dados está a ganhar uma importância crescente. A transmissão de som 
baseada na Internet (VoIP) está a revolucionar a telefonia fixa, abrindo caminho a 
transmissões de som mais baratas. A disseminação e presença de redes 3G e outras 
tecnologias relacionadas estão a ter um impacto sério no mercado de serviços 
móveis. No interesse dos consumidores e de assegurar a concorrência, deve ser 
efectuado um controlo mais intenso dos processos de mercado e, caso este não 
funcione de modo satisfatório, deve ser oferecida a perspectiva de uma intervenção 
proporcional.



Alteração apresentada por Miloslav Ransdorf

Alteração 112
CONSIDERANDO 27 BIS (novo)  

(27 bis) As autoridades reguladoras 
nacionais devem igualmente monitorizar o 
impacto do presente regulamento nos 
preços do mercado da telefonia móvel 
pública terrestre.

Or. en

Justificação

Os pequenos operadores devem ter sempre a garantia de acesso às redes visitadas.

Alteração apresentada por Angelika Niebler e Jan Christian Ehler

Alteração 113
CONSIDERANDO 29

(29) As medidas necessárias à execução do 
presente regulamento devem ser adoptadas 
em conformidade com a Decisão 
1999/468/CE do Conselho, de 28 de Junho 
de 1999, que fixa as regras de exercício das 
competências de execução atribuídas à 
Comissão.

Suprimido

Or. de

Justificação

O estabelecimento proposto de limites máximos fixos para os preços a nível grossista 
torna caduca a presente disposição.

Alteração apresentada por Paul Rübig

Alteração 114
CONSIDERANDO 29 

(29) As medidas necessárias à execução do 
presente regulamento devem ser adoptadas 
em conformidade com a Decisão 
1999/468/CE do Conselho, de 28 de Junho 
de 1999, que fixa as regras de exercício das 

(29) As medidas necessárias à execução do 
presente regulamento devem ser adoptadas 
em conformidade com a Decisão 
1999/468/CE do Conselho, de 28 de Junho 
de 1999, que fixa as regras de exercício das 



competências de execução atribuídas à 
Comissão

competências de execução atribuídas à 
Comissão. Em particular, a Comissão deve 
ser habilitada a adoptar alterações aos 
Anexos do presente regulamento, a fim de 
os adaptar à evolução técnica ou à 
evolução do mercado. Atendendo a que 
essas medidas são de alcance geral e se 
destinam a alterar elementos não essenciais 
do presente regulamento, devem ser 
adoptadas em conformidade com o 
procedimento de regulamentação com 
controlo previsto no artigo 5º- A da Decisão 
1999/468/CE.

Or. en

Alteração apresentada por Werner Langen

Alteração 115
CONSIDERANDO 30

(30) Dado que os objectivos da acção 
proposta, ou seja, o estabelecimento de um 
mecanismo comum para garantir que os 
utilizadores de redes públicas móveis, ao 
viajarem na Comunidade, não paguem 
preços excessivos pelos serviços de roaming
internacional quando efectuam ou recebem 
chamadas vocais, alcançando-se assim um 
nível elevado de protecção do consumidor 
ao mesmo tempo que se preserva a 
concorrência entre operadores móveis, não 
podem ser alcançados pelos Estados-
Membros de forma segura, harmonizada e 
oportuna e podem, por conseguinte, ser 
alcançados de forma mais eficaz ao nível da 
Comunidade, esta pode adoptar medidas, de 
acordo com o princípio da subsidiariedade 
conforme definido no artigo 5.º do Tratado.
Em conformidade com o princípio da 
proporcionalidade, definido no mesmo 
artigo, o presente regulamento não excede 
o necessário para alcançar aqueles 
objectivos.

(30) Dado que os objectivos da acção 
proposta, ou seja, o estabelecimento de um 
mecanismo comum para garantir que os 
utilizadores de redes públicas móveis, ao 
viajarem na Comunidade, não paguem 
preços excessivos pelos serviços de roaming
internacional quando efectuam ou recebem 
chamadas vocais, alcançando-se assim um 
nível elevado de protecção do consumidor 
ao mesmo tempo que se preserva a 
concorrência entre operadores móveis, não 
podem ser alcançados pelos Estados-
Membros de forma segura, harmonizada e 
oportuna e podem, por conseguinte, ser 
alcançados de forma mais eficaz ao nível da 
Comunidade, esta pode adoptar medidas, de 
acordo com o princípio da subsidiariedade 
conforme definido no artigo 5.º do Tratado.

Or. de



Justificação

Trata-se de uma afirmação óbvia que deve ser suprimida, no interesse de legislar 
melhor.

Alteração apresentada por Angelika Niebler e Jan Christian Ehler

Alteração 116
CONSIDERANDO 31

(31) O presente regulamento deve ser revisto 
pelo menos dois anos após a sua entrada em 
vigor, de forma a assegurar que continua a 
ser necessário e adequado às condições 
prevalecentes no mercado das comunicações 
electrónicas nessa altura.

(31) O presente regulamento deve ser revisto 
pelo menos dezoito meses após a sua entrada 
em vigor, de forma a assegurar que continua 
a ser necessário e adequado às condições 
prevalecentes no mercado das comunicações 
electrónicas nessa altura. O presente 
regulamento deve, em qualquer caso, 
expirar após um período de três anos.

Or. de

Justificação

A revisão do regulamento deve efectuar-se já após dezoito meses. Importa, por outro 
lado, considerar que o instrumento da regulamentação de preços representa uma 
intervenção importante no desenvolvimento do mercado. Por tal motivo, o 
regulamento deve ser limitado no tempo.

Alteração apresentada por Alexander Alvaro e Jorgo Chatzimarkakis

Alteração 117
CONSIDERANDO 31 

(31) O presente regulamento deve ser revisto 
pelo menos dois anos após a sua entrada em 
vigor, de forma a assegurar que continua a 
ser necessário e adequado às condições 
prevalecentes no mercado das comunicações 
electrónicas nessa altura,

(31) O presente regulamento deve ser revisto 
pelo menos dois anos após a sua entrada em 
vigor, de forma a determinar se continua a 
ser necessário e adequado às condições 
prevalecentes no mercado das comunicações 
electrónicas nessa altura e se os mercados 
requerem uma regulamentação 
continuada, a eliminação das demais 
obrigações ou a substituição por outras 
disposições. Finalizada essa revisão e o 
mais tardar três anos a contar da data da 
sua entrada em vigor,  o presente 
regulamento deve expirar.



Or. en

Alteração apresentada por Dominique Vlasto

Alteração 118
CONSIDERANDO 31

(31) O presente regulamento deve ser revisto 
pelo menos dois anos após a sua entrada em 
vigor, de forma a assegurar que continua a 
ser necessário e adequado às condições 
prevalecentes no mercado das comunicações 
electrónicas nessa altura,

(31) O presente regulamento deve ser revisto 
pelo menos dois anos após a sua entrada em 
vigor, de forma a assegurar que continua a 
ser necessário e adequado às condições 
prevalecentes no mercado das comunicações 
electrónicas nessa altura, caso contrário, 
deverá expirar,

Or. fr

Justificação

De acordo com a boa prática da regulação, deve caber a quem pretende intervir num 
mercado provar que esta intervenção é necessária e proporcionada.

Alteração apresentada por Umberto Guidoni

Alteração 119
CONSIDERANDO 31 

(31) O presente regulamento deve ser revisto 
pelo menos dois anos após a sua entrada em 
vigor, de forma a assegurar que continua a 
ser necessário e adequado às condições 
prevalecentes no mercado das comunicações 
electrónicas nessa altura,

(31) O presente regulamento deve ser revisto 
pelo menos dois anos após a sua entrada em 
vigor, de forma a assegurar que continua a 
ser necessário e adequado às condições 
prevalecentes no mercado das comunicações 
electrónicas nessa altura. As propostas de 
revogação devem ser apoiadas por provas 
claras de que a evolução do mercado na 
origem dessa proposta seria sustentável e 
irreversível após a revogação.

Or. en

Alteração apresentada por András Gyürk

Alteração 120
CONSIDERANDO 31



(31) O presente regulamento deve ser revisto 
pelo menos dois anos após a sua entrada em 
vigor, de forma a assegurar que continua a 
ser necessário e adequado às condições 
prevalecentes no mercado das comunicações 
electrónicas nessa altura.

(31) O presente regulamento deve ser revisto 
pelo menos dois anos após a sua entrada em 
vigor, de forma a determinar se continua a 
ser necessário e adequado às condições 
prevalecentes no mercado das comunicações 
electrónicas nessa altura, ou se foi instituído 
o enquadramento económico e criados os 
mecanismos financeiros de negociação que 
tornam supérflua a regulamentação.

Or. hu

Justificação

Um mercado que funcione eficazmente e sem distorções reveste-se de uma 
importância fundamental, tanto para o bem-estar dos cidadãos da UE como para a 
competitividade da UE. Um mercado competitivo reduz as despesas dos cidadãos e 
encoraja o investimento e a inovação. Quando os processos da concorrência estão 
distorcidos e o mercado não é capaz de os corrigir há necessidade de intervenção. 
Esta intervenção só se justifica na medida em que e até que o mercado esteja 
novamente em condições de se auto-regular. Quando isto acontecer, deixa de haver 
qualquer justificação para manter a regulamentação. 

Alteração apresentada por Pilar del Castillo Vera

Alteração 121
CONSIDERANDO 31 BIS (novo)  

(31 bis) Em conformidade com o princípio 
"legislar melhor", a Comissão deve propor 
a revogação do presente regulamento, se a 
evolução do mercado revelar que o mesmo 
deixou de ser necessário. 

Or. en

Alteração apresentada por Herbert Reul, Werner Langen e Daniel Caspary

Alteração 122
ARTIGO 1, PONTO 1

1. O presente regulamento instaura um 
mecanismo comum, a que chama 
“abordagem baseada no conceito de mercado 
doméstico europeu”, destinado a garantir 
que os utilizadores de redes públicas de 
telefonia móvel, ao viajarem na 

1. O presente regulamento instaura um 
mecanismo comum, a que chama 
“abordagem baseada no conceito de mercado 
doméstico europeu”, destinado a garantir 
que os utilizadores de redes públicas de 
telefonia móvel, ao viajarem na 



Comunidade, não paguem preços excessivos 
pelos serviços de roaming internacional ao 
efectuarem e receberem chamadas, 
conseguindo desse modo atingir um nível 
elevado de protecção do consumidor, ao 
mesmo tempo que preserva a concorrência 
entre operadores móveis. O regulamento 
estabelece regras para as tarifas que podem 
ser cobradas pelos operadores móveis na 
oferta de serviços de roaming internacional 
para as chamadas vocais originadas e 
terminadas na Comunidade e aplica-se 
tanto às tarifas cobradas entre os operadores 
de rede ao nível grossista como às tarifas 
cobradas pelo fornecedor doméstico ao 
nível retalhista.

Comunidade, não paguem preços excessivos 
pelos serviços de roaming internacional ao 
efectuarem e receberem chamadas, 
conseguindo desse modo atingir um nível 
elevado de protecção do consumidor, ao 
mesmo tempo que preserva a concorrência 
entre operadores móveis. O regulamento 
estabelece regras para as tarifas cobradas 
entre os operadores de rede ao nível 
grossista.

Or. de

Justificação

Para evitar uma distorção do mercado e manter a competitividade dos fornecedores 
de serviços de telefonia móvel, as tarifas do roaming internacional devem ser 
regulamentadas a nível grossista, e não retalhista.

Alteração apresentada por Alexander Alvaro e Jorgo Chatzimarkakis

Alteração 123
ARTIGO 1, PONTO 1

1. O presente regulamento instaura um 
mecanismo comum, a que chama 
“abordagem baseada no conceito de mercado 
doméstico europeu”, destinado a garantir 
que os utilizadores de redes públicas de 
telefonia móvel, ao viajarem na 
Comunidade, não paguem preços excessivos 
pelos serviços de roaming internacional ao 
efectuarem e receberem chamadas, 
conseguindo desse modo atingir um nível 
elevado de protecção do consumidor, ao 
mesmo tempo que preserva a concorrência 
entre operadores móveis. O regulamento 
estabelece regras para as tarifas que podem 
ser cobradas pelos operadores móveis na 
oferta de serviços de roaming internacional 
para as chamadas vocais originadas e 
terminadas na Comunidade e aplica-se tanto
às tarifas cobradas entre os operadores de 

1. O presente regulamento instaura um 
mecanismo comum, a que chama 
“abordagem baseada no conceito de mercado 
doméstico europeu”, destinado a garantir 
que os utilizadores de redes públicas de 
telefonia móvel, ao viajarem na 
Comunidade, não paguem preços excessivos 
pelos serviços de roaming internacional ao 
efectuarem e receberem chamadas, 
conseguindo desse modo atingir um nível 
elevado de protecção do consumidor, ao 
mesmo tempo que preserva a concorrência 
entre operadores móveis. O regulamento 
estabelece regras para as tarifas que podem 
ser cobradas pelos operadores móveis na 
oferta de serviços de roaming internacional 
para as chamadas vocais originadas e 
terminadas na Comunidade e aplica-se às 
tarifas cobradas entre os operadores de rede 



rede ao nível grossista como às tarifas 
cobradas pelo fornecedor doméstico ao 
nível retalhista.

ao nível grossista.

Or. en

Alteração apresentada por Reino Paasilinna, em nome do Grupo PSE

Alteração 124
ARTIGO 1, PONTO 1

1. O presente regulamento instaura um 
mecanismo comum, a que chama 
“abordagem baseada no conceito de 
mercado doméstico europeu”, destinado a 
garantir que os utilizadores de redes públicas 
de telefonia móvel, ao viajarem na 
Comunidade, não paguem preços excessivos 
pelos serviços de roaming internacional ao 
efectuarem e receberem chamadas, 
conseguindo desse modo atingir um nível 
elevado de protecção do consumidor, ao 
mesmo tempo que preserva a concorrência 
entre operadores móveis. O regulamento 
estabelece regras para as tarifas que podem 
ser cobradas pelos operadores móveis na 
oferta de serviços de roaming internacional 
para as chamadas vocais originadas e 
terminadas na Comunidade e aplica-se tanto 
às tarifas cobradas entre os operadores de 
rede ao nível grossista como às tarifas 
cobradas pelo fornecedor doméstico ao nível 
retalhista.

1. O presente regulamento instaura um 
mecanismo comum destinado a garantir que 
os utilizadores de redes públicas de telefonia 
móvel, ao viajarem na Comunidade, não 
paguem preços excessivos pelos serviços de 
roaming internacional ao efectuarem e 
receberem chamadas vocais, prevendo, para 
o efeito, uma tarifa máxima por defeito 
mais estreitamente relacionada com o custo 
de prestação do serviço. Estabelece 
igualmente regras para melhorar a 
prestação de informações sobre as tarifas 
aos utilizadores de serviços de roaming, 
incluindo os serviços de comunicação de 
dados, conseguindo desse modo atingir um 
nível elevado de protecção do consumidor, 
ao mesmo tempo que preserva a 
concorrência entre operadores móveis. O 
regulamento estabelece regras para as tarifas 
que podem ser cobradas pelos operadores 
móveis na oferta de serviços de roaming 
internacional para as chamadas vocais 
originadas e terminadas na Comunidade e 
aplica-se tanto às tarifas cobradas entre os 
operadores de rede ao nível grossista como 
às tarifas cobradas pelo fornecedor 
doméstico ao nível retalhista.

Or. en

Justificação

Clarificação.



Alteração apresentada por Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Alteração 125
ARTIGO 1, PONTO 1

1. O presente regulamento instaura um 
mecanismo comum, a que chama 
“abordagem baseada no conceito de mercado 
doméstico europeu”, destinado a garantir 
que os utilizadores de redes públicas de 
telefonia móvel, ao viajarem na 
Comunidade, não paguem preços excessivos 
pelos serviços de roaming internacional ao 
efectuarem e receberem chamadas, 
conseguindo desse modo atingir um nível 
elevado de protecção do consumidor, ao 
mesmo tempo que preserva a concorrência 
entre operadores móveis. O regulamento 
estabelece regras para as tarifas que podem 
ser cobradas pelos operadores móveis na 
oferta de serviços de roaming internacional 
para as chamadas vocais originadas e 
terminadas na Comunidade e aplica-se tanto 
às tarifas cobradas entre os operadores de 
rede ao nível grossista como às tarifas 
cobradas pelo fornecedor doméstico ao nível 
retalhista.

1. O presente regulamento instaura um 
mecanismo comum, a que chama 
“abordagem baseada no conceito de mercado 
doméstico europeu”, destinado a garantir 
que os utilizadores de redes públicas de 
telefonia móvel, ao viajarem na 
Comunidade, não paguem preços excessivos 
pelos serviços de roaming internacional, 
conseguindo desse modo atingir um nível 
elevado de protecção do consumidor, ao 
mesmo tempo que preserva a concorrência 
entre operadores móveis. O regulamento 
estabelece regras para as tarifas que podem 
ser cobradas pelos operadores móveis na 
oferta de serviços de roaming internacional 
para as chamadas vocais originadas e 
terminadas na Comunidade e aplica-se tanto 
às tarifas cobradas entre os operadores de 
rede ao nível grossista como às tarifas 
cobradas pelo fornecedor doméstico ao nível 
retalhista.

Or. en

Alteração apresentada por Werner Langen

Alteração 126
ARTIGO 1, PONTO 1 BIS (novo)

1 bis. O presente regulamento estabelece 
ainda normas relativas às tarifas 
transfronteiras a nível retalhista que podem 
ser cobradas pelas chamadas de roaming 
no interior da União Europeia.

Or. de

Justificação

Esclarecimento do objecto e âmbito de aplicação do regulamento, bem como erro de 
tradução.



Alteração apresentada por Umberto Guidoni

Alteração 127
ARTIGO 2, PONTO 2 BIS (novo)

2 bis) "eurotarifa", a tarifa máxima por 
minuto que os operadores de telefonia 
móvel podem debitar pelo fornecimento de 
serviços de roaming internacional para 
chamadas efectuadas e recebidas a partir 
de e para destinos dentro da União 
Europeia e aplica-se quer às tarifas 
praticadas a nível grossista entre 
operadores de rede quer às tarifas 
praticadas a nível retalhista pelo operador 
do país de origem;

Or. it

Justificação

A introdução obrigatória da denominação “eurotarifa”, como limite máximo de 
preço por minuto a nível quer grossista quer retalhista, tem o duplo objectivo de 
garantir uma protecção ao consumidor e ser uma referência à Europa.

Alteração apresentada por Erika Mann

Alteração 128
ARTIGO 2, PONTO 2, ALÍNEA (C)

(c) “ roaming internacional”, a utilização do 
telemóvel ou de outro aparelho por um 
cliente de roaming para efectuar ou receber 
chamadas fora do Estado-Membro no qual 
se situa a sua rede doméstica, através de 
acordos entre o operador da rede doméstica e 
o operador da rede visitada;

(c) “ roaming à escala comunitária”, a 
utilização do telemóvel ou de outro aparelho 
por um cliente de roaming para efectuar ou 
receber chamadas fora do Estado-Membro 
no qual se situa a sua rede doméstica, 
através de acordos entre o operador da rede 
doméstica e o operador da rede visitada;

Or. en

Justificação

Clarificação.

Alteração apresentada por Werner Langen

Alteração 129
ARTIGO 2, PONTO 2, ALÍNEA (D)



d) “chamada de roaming regulamentada”, 
chamada de telefonia vocal móvel efectuada 
por um cliente de roaming, com originação 
numa rede visitada e com terminação numa 
rede telefónica pública da Comunidade; 

d) “chamada de roaming”, chamada de 
telefonia vocal móvel efectuada por um 
cliente de roaming, com originação numa 
rede visitada e com terminação numa rede 
telefónica pública da Comunidade; 

Or. de

Justificação

Erro de tradução e adaptação do texto.

Alteração apresentada por Nikolaos Vakalis

Alteração 130
ARTIGO 2, PONTO 2, ALÍNEA (D) BIS (nova)

(d bis) "chamada intracomunitária de 
saída", uma chamada de roaming 
regulamentada com terminação numa rede 
telefónica pública num Estado-Membro 
que não a do Estado-Membro visitado;

Or. en

Justificação

Clarificação.

Alteração apresentada por Nikolaos Vakalis

Alteração 131
ARTIGO 2, PONTO 2, ALÍNEA (D) TER (nova)

(d ter) "chamada local de saída", uma 
chamada de roaming regulamentada com 
terminação numa rede telefónica pública 
no Estado-Membro da rede visitada;

Or. en

Justificação

Clarificação.



Alteração apresentada por Šarūnas Birutis

Alteração 132
ARTIGO 2, PONTO 2, ALÍNEAS E BIS) e E TER) (novas)

(e bis) "novo cliente de roaming", um 
cliente de roaming que assina um contrato 
com um fornecedor doméstico pela 
primeira vez ou que compra um cartão 
pré-pago após a entrada em vigor das 
obrigações previstas no artigo 4º.
(e ter) "cliente de roaming existente", um 
cliente de roaming que compra um cartão 
pré-pago ou que assina um contrato  antes 
da entrada em vigor das obrigações 
previstas no artigo 4º ou que prorroga o seu 
contrato com o mesmo fornecedor, ou 
qualquer cliente de roaming que opte por 
não ser abrangido pela tarifa de protecção 
do consumidor prevista no artigo 4º.

Or. en

Justificação

A definição de "novos" clientes de roaming e de clientes de roaming "existentes" é 
relevante para o debate sobre se a proposta de tarifa de protecção do consumidor é 
uma opção que pode ser aceite ou rejeitada ou uma mistura das duas. A tarifa de 
protecção do consumidor deveria ser a tarifa aplicável por defeito aos novos clientes 
que não optem expressamente por outra tarifa, ao passo que os clientes existentes 
deveriam ter a possibilidade de optar por essa tarifa. Para promover a clareza e a 
segurança jurídica, parece ser desejável que haja definições inequívocas das duas 
categorias de clientes.

Alteração apresentada por Werner Langen

Alteração 133
ARTIGO 2, PONTO 2, ALÍNEA F BIS) (nova)

f bis) "Eurotarifa", uma tarifa para as 
chamadas de roaming temporariamente 
aplicável a nível europeu a todos os clientes 
de um fornecedor doméstico, que deve ser 
oferecida durante os dois primeiros anos 
após a entrada em vigor do regulamento e à 
qual se aplicam os limites máximos 
estabelecidos no artigo 4°.



Or. de

Justificação

Uma "eurotarifa" garante que as descidas de preços durante os dois primeiros anos 
são repercutidas directamente sobre os consumidores, garantindo no entanto a livre 
concorrência abaixo dos limites máximos estabelecidos no artigo 4°.

Alteração apresentada por Paul Rübig

Alteração 134
ARTIGO 2, PONTO 2, ALÍNEA F BIS) (nova)

f bis) "Serviço móvel de comunicação de 
dados em roaming internacional", um 
serviço público de telefonia móvel, distinto 
da telefonia vocal móvel, oferecido numa 
rede móvel pública terrestre situada na 
Comunidade e que pode ser utilizado por 
um cliente de roaming fora do 
Estado-Membro no qual se situa a sua rede 
doméstica, através de acordos entre o 
operador da rede doméstica e o operador da 
rede visitada.

Or. de

Justificação

O alargamento do âmbito de aplicação do regulamento proposto nas alterações do 
projecto de relatório também a "serviços móveis de comunicação de dados" para 
clientes de roaming torna necessário clarificar o que se entende por tal conceito.

Alteração apresentada por Dominique Vlasto e Margie Sudre

Alteração 135
ARTIGO 2, PONTO 2 BIS (novo)

2 bis. Para os operadores de telefonia 
móvel titulares de licenças que cobrem 
exclusivamente as regiões ultraperiféricos 
da Comunidade nos termos do artigo 299º 
do Tratado CE, a tarifa média de 
terminação de chamada é a média das 
terminações de chamadas locais, 
ponderada pelo volume de tráfego que 
entra nestas zonas.



Or. fr

Justificação

Os níveis de terminação de chamada são mais elevados nas zonas ultraperiféricas. 
Ora, estes níveis elevados não são tidos em conta pelo método de cálculo proposto no 
regulamento. Assim, os limites previstos não permitem cobrir integralmente a 
restituição da terminação de chamada para as chamadas locais destinadas a redes 
móveis. A aplicação do regulamento nestas zonas ultraperiféricas provocaria um 
empobrecimento da oferta de roaming, prejudicial para o consumidor.

Alteração apresentada por Dominique Vlasto e Margie Sudre

Alteração 136
ARTIGO 2, PONTO 2 TER (novo)

2 ter. Esta tarifa média de terminação de 
chamada será igualmente aplicada sempre 
que um operador europeu acolha na sua 
rede os clientes de operadores móveis 
titulares de licenças que cobrem 
exclusivamente as regiões ultraperiféricas 
da Comunidade, no caso específico das 
chamadas efectuadas para estas regiões 
ultraperiféricas.

Or. fr

Justificação

O nível de terminação de chamada é mais elevado nas zonas ultraperiféricas, uma 
vez que os limites previstos não permitem aos operadores europeus cobrir os seus 
custos para determinadas chamadas para estas zonas. O risco para o consumidor é, 
pois, que lhe seja recusado o acesso à maioria das redes europeias se estes têm que 
aplicar os limites propostos.

Alteração apresentada por Daniel Caspary

Alteração 137
ARTIGO 3

A tarifa grossista total que o operador de 
uma rede visitada pode cobrar ao operador 
da rede doméstica do cliente de roaming
pela oferta de uma chamada de roaming
regulamentada, incluindo, nomeadamente, 
originação, trânsito e terminação, não pode 

A tarifa grossista total que o operador de 
uma rede visitada pode cobrar ao operador 
da rede doméstica do cliente de roaming
pela oferta de uma chamada de roaming
regulamentada, incluindo, nomeadamente, 
originação, trânsito e terminação, não pode 



exceder o montante aplicável por minuto, 
determinado em conformidade com o anexo 
I.

exceder o montante aplicável por minuto, 
determinado em conformidade com o anexo 
I. Para além do montante máximo previsto 
no Anexo I, os operadores móveis têm a 
possibilidade de oferecer tarifas 
suplementares.

Or. de

Justificação

Deve ser permitido aos operadores móveis oferecer também tarifas suplementares, 
para além da tarifa normal prevista.

Alteração apresentada por Angelika Niebler e Jan Christian Ehler

Alteração 138
ARTIGO 3

A tarifa grossista total que o operador de 
uma rede visitada pode cobrar ao operador 
da rede doméstica do cliente de roaming
pela oferta de uma chamada de roaming
regulamentada, incluindo, nomeadamente, 
originação, trânsito e terminação, não pode 
exceder o montante aplicável por minuto, 
determinado em conformidade com o anexo 
I.

A tarifa grossista total que o operador de 
uma rede visitada pode cobrar em média ao 
operador da rede doméstica de um cliente de 
roaming pela oferta de uma chamada de 
roaming regulamentada a partir da rede 
visitada, incluindo, nomeadamente, os 
custos de originação, trânsito e terminação, 
não pode exceder o montante de 0,28 euros 
aplicável por minuto, determinado em 
conformidade com o anexo I.

A tarifa grossista média é calculada de 
acordo com o contrato celebrado entre o 
operador da rede visitada e o operador da 
rede doméstica do cliente de roaming, na 
base de um período de doze meses ou de um 
período mais curto. Essa tarifa é reduzida 
em 5% 12 ou 24 meses depois da entrada 
em vigor das obrigações previstas no 
presente artigo.

Or. de

Justificação

Deve ser estabelecido já no regulamento um montante que a tarifa grossista não pode 
ultrapassar. A abordagem proposta pela Comissão é demasiado complicada. 



Alteração apresentada por Erika Mann

Alteração 139
ARTIGO 3

A tarifa grossista total que o operador de 
uma rede visitada pode cobrar ao operador 
da rede doméstica do cliente de roaming
pela oferta de uma chamada de roaming
regulamentada, incluindo, nomeadamente, 
originação, trânsito e terminação, não pode 
exceder o montante aplicável por minuto, 
determinado em conformidade com o 
anexo I.

A tarifa grossista média que o operador de 
uma rede visitada pode cobrar a um 
operador da rede doméstica de um cliente de 
roaming pela oferta de uma chamada de 
roaming regulamentada originada nessa 
rede visitada, incluindo, nomeadamente, os 
custos de originação, trânsito e terminação, 
não pode exceder 0,28 euros por minuto. A 
tarifa grossista média será calculada ao 
longo de um período de doze meses ou 
qualquer outro período mais curto 
considerado, consoante estipulado pelo 
contrato entre o operador de uma rede 
visitada e o operador da rede doméstica do 
cliente de roaming. Esta tarifa diminuirá 
de [5 por cento], 12 e 24 meses a contar da 
data em que o presente artigo produza 
efeitos. 

Or. en

Alteração apresentada por Herbert Reul, Werner Langen e Daniel Caspary

Alteração 140
ARTIGO 3

A tarifa grossista total que o operador de 
uma rede visitada pode cobrar ao operador 
da rede doméstica do cliente de roaming
pela oferta de uma chamada de roaming
regulamentada, incluindo, nomeadamente, 
originação, trânsito e terminação, não pode 
exceder o montante aplicável por minuto, 
determinado em conformidade com o 
anexo I.

O preço grossista médio que o operador de 
uma rede visitada pode cobrar ao operador 
da rede doméstica do cliente de roaming
pela oferta de uma chamada de roaming
regulamentada (incluindo, nomeadamente, 
os custos de originação, trânsito e 
terminação), não pode exceder o montante 
de 0,30 euros. 

O preço grossista médio é calculado com 
base nas receitas de todas as chamadas de 
roaming regulamentadas na rede visitada 
(incluindo os custos de originação) durante 
um período de 12 meses, a dividir pelo 
número total de minutos de chamadas de 
roaming regulamentadas na rede visitada 
durante o mesmo período.



Or. de

Alteração apresentada por Giles Chichester

Alteração 141
ARTIGO 3

A tarifa grossista total que o operador de 
uma rede visitada pode cobrar ao operador 
da rede doméstica do cliente de roaming
pela oferta de uma chamada de roaming 
regulamentada, incluindo, nomeadamente, 
originação, trânsito e terminação, não pode 
exceder o montante aplicável por minuto, 
determinado em conformidade com o 
anexo I.

A tarifa grossista média que o operador de 
uma rede visitada pode cobrar ao operador 
de qualquer rede doméstica pela oferta de 
uma chamada vocal de roaming 
regulamentada não pode exceder 0,25 euros 
por minuto por qualquer período com início 
em 1 de Setembro e fim em 31 de Agosto.

A tarifa grossista média será calculada 
dividindo as receitas grossistas totais 
recebidas pelas chamadas relevantes 
efectuadas no período relevante pelo 
número correspondente de minutos de 
roaming a nível grossista.

Or. en

Justificação

Um limite grossista médio propicia aos operadores flexibilidade para estabelecerem 
diferentes tarifas, a fim de reflectirem diferenças no custo de utilização da sua rede, 
por exemplo, entre períodos de pico e períodos normais ou em diferentes rotas e 
facilita o desenvolvimento da concorrência.  A aplicação de um limite máximo poderá 
conduzir a preços retalhistas uniformes estabelecidos no nível máximo permitido.  É 
necessário especificar o período em que há que calcular a média, bem como o 
respectivo método de cálculo.  As datas indicadas pressupõem que o Regulamento 
tem a data de 1 de Julho de 2007, pelo que a regulamentação grossista entraria em 
vigor 2 meses a contar da data de publicação.

Alteração apresentada por Dominique Vlasto

Alteração 142
ARTIGO 3

A tarifa grossista total que o operador de 
uma rede visitada pode cobrar ao operador 
da rede doméstica do cliente de roaming 
pela oferta de uma chamada de roaming 
regulamentada, incluindo, nomeadamente, 

Sob reserva do artigo 5º, a tarifa grossista 
total que o operador de uma rede visitada 
pode cobrar ao operador de uma rede 
doméstica do cliente de roaming pela oferta 
de chamadas de roaming regulamentadas



originação, trânsito e terminação, não pode 
exceder o montante aplicável por minuto, 
determinado em conformidade com o 
anexo I.

efectuadas pelos clientes do operador de 
ligação através da referida rede visitada, 
não pode, numa base anual, exceder €0,35 
por minuto.

Or. fr

Justificação

Um preço médio por operador permitirá aos operadores de redes visitadas continuar 
a fazer concorrência no mercado grossista, enquanto que um preço máximo por 
operador entravaria essa concorrência.

Nos termos do Considerando 19 (revisto), o preço proposto é um montante absoluto 
baseado na tarifa de terminação de chamada (TC) média europeia, com base nos 
montantes de TC de 2005 (ano citado na avaliação de impacto da Comissão) 

Alteração apresentada por Romano Maria La Russa

Alteração 143
ARTIGO 3

A tarifa grossista total que o operador de 
uma rede visitada pode cobrar ao operador 
da rede doméstica do cliente de roaming 
pela oferta de uma chamada de roaming 
regulamentada, incluindo, nomeadamente, 
originação, trânsito e terminação, não pode 
exceder o montante aplicável por minuto, 
determinado em conformidade com o 
anexo I.

A tarifa grossista média que o operador de 
uma rede visitada pode cobrar ao operador 
da rede doméstica do cliente de roaming 
pela oferta de uma chamada de roaming 
regulamentada, incluindo, nomeadamente, 
originação, trânsito e terminação, não pode 
exceder 0,30 euros por minuto.

Or. en

Alteração apresentada por Markus Ferber

Alteração 144
ARTIGO 3

A tarifa grossista total que o operador de 
uma rede visitada pode cobrar ao operador 
da rede doméstica do cliente de roaming 
pela oferta de uma chamada de roaming 
regulamentada, incluindo, nomeadamente, 
originação, trânsito e terminação, não pode 

A tarifa grossista média que o operador de 
uma rede visitada pode cobrar ao operador 
da rede doméstica do cliente de roaming 
pela oferta de chamadas de roaming de 
saída não pode exceder 0,35 euros por 
minuto



exceder o montante aplicável por minuto, 
determinado em conformidade com o 
anexo I.

Or. en

Justificação

As alterações ao artigo 3º  eliminarão limites intermédios separados, que restringem 
os preços para cada parte do serviço de roaming, e substitui-los-ão por um preço 
médio único, o que permitirá aos operadores determinarem os preços relativos dos 
diferentes tipos de chamadas para diferentes clientes.

Alteração apresentada por David Hammerstein Mintz

Alteração 145
ARTIGO 3

A tarifa grossista total que o operador de 
uma rede visitada pode cobrar ao operador 
da rede doméstica do cliente de roaming 
pela oferta de uma chamada de roaming 
regulamentada, incluindo, nomeadamente, 
originação, trânsito e terminação, não pode 
exceder o montante aplicável por minuto, 
determinado em conformidade com o 
anexo I.

A tarifa grossista total que o operador de 
uma rede visitada pode cobrar a qualquer
operador da rede doméstica do cliente de 
roaming pela oferta de uma chamada de 
roaming regulamentada com origem na rede 
visitada, incluindo, nomeadamente, os
custos de originação, trânsito e terminação, 
não pode exceder 0,20 euros por minuto.

Or. en

Alteração apresentada por Hannes Swoboda

Alteração 146
ARTIGO 3

A tarifa grossista total que o operador de 
uma rede visitada pode cobrar ao operador 
da rede doméstica do cliente de roaming
pela oferta de uma chamada de roaming
regulamentada, incluindo, nomeadamente, 
originação, trânsito e terminação, não pode 
exceder o montante aplicável por minuto, 
determinado em conformidade com o 
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 oferta de uma chamada de roaming
regulamentada, incluindo, nomeadamente, 
originação, trânsito e terminação, não pode 
exceder o montante de 0,30 euros por 
minuto.

Or. de



Justificação

Para além de assegurar a cobertura da totalidade dos custos, uma regulamentação 
razoável deve igualmente garantir a manutenção da concorrência, ou seja, deve 
permitir aos operadores existentes e potenciais uma margem de lucro adequada pelos 
serviços que oferecem.

Alteração apresentada por Nikolaos Vakalis

Alteração 147
ARTIGO 3

A tarifa grossista total que o operador de 
uma rede visitada pode cobrar ao operador 
da rede doméstica do cliente de roaming 
pela oferta de uma chamada de roaming 
regulamentada, incluindo, nomeadamente, 
originação, trânsito e terminação, não pode 
exceder o montante aplicável por minuto, 
determinado em conformidade com o 
anexo I.

A tarifa grossista total, incluindo quaisquer 
elementos fixos como os encargos do 
estabelecimento de chamadas, que o 
operador de uma rede visitada pode cobrar 
ao operador da rede doméstica do cliente de 
roaming pela oferta de uma chamada de 
roaming regulamentada, incluindo, 
nomeadamente, originação, trânsito e 
terminação, não pode exceder :

a) 0,23 euros por minuto, excluindo o IVA, 
no caso de um chamada local de saída; ou
b) 0,34 euros por minuto, excluindo o IVA, 
no caso de um chamada intracomunitária 
de saída.

Or. en

Justificação

Na ausência de custos totais associados a uma chamada de roaming numa rede 
extra-nacional, é legítimo e justo para os consumidores estabelecer limites de tarifas 
separados para as chamadas intracomunitárias de saída e chamadas locais de saída. 
De acordo com a Comissão Europeia, a TTM média europeia real é de cerca de 
11,41 euros. Para uma TTM fixada a este nível, seria apropriado fixar o coeficiente 
em 3 para as chamadas  "intra-UE"  (0,34 €) e em 2 para as chamadas "locais" (0,23 
€), como proposto pela Comissão, tendo especialmente em conta as circunstâncias 
específicas com que os operadores se vêem confrontados em alguns Estados-
Membros.

Alteração apresentada por Francisca Pleguezuelos Aguilar

Alteração 148
ARTIGO 3



A tarifa grossista total que o operador de 
uma rede visitada pode cobrar ao operador 
da rede doméstica do cliente de roaming 
pela oferta de uma chamada de roaming 
regulamentada, incluindo, nomeadamente, 
originação, trânsito e terminação, não pode 
exceder o montante aplicável por minuto, 
determinado em conformidade com o 
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 oferta de uma chamada de roaming 
regulamentada, incluindo, nomeadamente, 
originação, trânsito e terminação, não pode 
exceder, tomando como unidade o minuto, 
um montante igual à tarifa de terminação 
em telefonia móvel publicada nos termos do 
nº 3 do artigo 10º, multiplicada por um 
factor de 2.6.

Or. es

Justificação

Para efeitos de simplificação pode suprimir-se o Anexo I incluindo no texto do artigo 
o conteúdo fundamental do mesmo. Por outro lado, e com base no mesmo princípio, 
pode suprimir-se a diferenciação entre uma chamada em roaming efectuada para um 
número atribuído a uma rede telefónica pública no Estado-Membro no qual está 
situada a rede visitada e uma chamada em roaming efectuada para um número 
atribuído a uma rede telefónica pública num Estado-Membro que não aquele em que 
está situada a rede visitada dado que a relação entre ambas no total das chamadas 
em roaming bem como o seu custo não é significativo. 

Alteração apresentada por Angelika Niebler e Jan Christian Ehler

Alteração 149
ARTIGO 3, PARÁGRAFO 1 BIS (novo)

A tarifa grossista média referida no n° 1 é 
calculada dividindo a totalidade das 
receitas do roaming a nível grossista pelo 
número total de minutos de roaming a nível 
grossista vendidos pelo operador para a 
oferta de chamadas de roaming a nível 
grossista durante o período em causa. Os 
operadores de redes visitadas podem 
distinguir entre tarifas em período de pico e 
em período normal.

Or. de

Justificação

O cálculo das tarifas grossistas médias deve ter em conta as diferenças entre 
períodos de pico e períodos normais.



Alteração apresentada por Erika Mann

Alteração 150
ARTIGO 3, PARÁGRAFO 1 BIS (novo)

A tarifa grossista média referida no  
parágrafo 1 será calculada dividindo as 
receitas grossistas totais obtidas com o 
roaming pelo número total de minutos de 
roaming grossista vendidos para efeitos de 
prestação de um serviço de chamadas de  
roaming em regime grossista pelo 
fornecedor relevante no período relevante. 
Os operadores de redes visitadas podem 
distinguir entre tarifas a cobrar em período 
de pico e em período normal.

Or. en

Justificação

A bem da simplificação da regulamentação, as tarifas deveriam ser estabelecidas 
uma vez e, por fim, objecto de uma percentagem fixa de redução. As empresas 
deveriam, visando uma utilização mais eficiente da sua rede, dispor da possibilidade 
de distinguir, no caso das tarifas grossistas, entre período diário e época.

Alteração apresentada por Alexander Alvaro e Jorgo Chatzimarkakis

Alteração 151
ARTIGO 3, PARÁGRAFO 1 BIS (novo)

O limite máximo de preço para a prestação 
de um serviço de chamada de roaming 
internacional a nível grossista basear-se-á 
na taxa média de terminação móvel  por 
minuto, calculada em conformidade com o 
nº 1 do artigo 10º.

Or. en

Alteração apresentada por Gunnar Hökmark

Alteração 152
ARTIGO 4

Sob reserva do disposto no artigo 5.º, a 
tarifa retalhista total, excluindo IVA, que o 

Suprimido



fornecedor doméstico pode cobrar ao seu 
cliente de roaming pela oferta de uma 
chamada de roaming regulamentada não 
poderá exceder 130% da tarifa grossista 
máxima aplicável a essa chamada, 
determinada em conformidade com o 
anexo I. Os limites tarifários previstos no 
presente artigo incluem todos os elementos 
de custo fixo associados à oferta de 
chamadas de roaming regulamentadas, tais 
como taxas pelo estabelecimento das 
chamadas ou pela inclusão do roaming .

Or. en

Justificação

Sob a pressão da concorrência, os operadores serão obrigados a reduzir os preços 
retalhistas, o que não deve estar sujeito a qualquer regulamentação. A concorrência 
a nível nacional garantirá uma adequada repercussão das economias de custos nos 
consumidores.

Alteração apresentada por Nikolaos Vakalis

Alteração 153
ARTIGO 4

Sob reserva do disposto no artigo 5.º, a 
tarifa retalhista total, excluindo IVA, que o 
fornecedor doméstico pode cobrar ao seu 
cliente de roaming pela oferta de uma 
chamada de roaming regulamentada não 
poderá exceder 130% da tarifa grossista 
máxima aplicável a essa chamada, 
determinada em conformidade com o 
anexo I. Os limites tarifários previstos no 
presente artigo incluem todos os elementos 
de custo fixo associados à oferta de 
chamadas de roaming regulamentadas, tais 
como taxas pelo estabelecimento das 
chamadas ou pela inclusão do roaming.

Suprimido

Or. en

Justificação

A tarifa de protecção do consumidor é, por si só, suficiente para garantir uma 
substancial redução das tarifas retalhistas. Não devem ser adoptados quaisquer 
outros limites a nível retalhista.



Alteração apresentada por Alexander Alvaro e Jorgo Chatzimarkakis

Alteração 154
ARTIGO 4

Sob reserva do disposto no artigo 5.º, a 
tarifa retalhista total, excluindo IVA, que o 
fornecedor doméstico pode cobrar ao seu 
cliente de roaming pela oferta de uma 
chamada de roaming regulamentada não 
poderá exceder 130% da tarifa grossista 
máxima aplicável a essa chamada, 
determinada em conformidade com o 
anexo I. Os limites tarifários previstos no 
presente artigo incluem todos os elementos 
de custo fixo associados à oferta de 
chamadas de roaming regulamentadas, tais 
como taxas pelo estabelecimento das 
chamadas ou pela inclusão do roaming.

Suprimido

Or. en

Alteração apresentada por Herbert Reul, Werner Langen e Daniel Caspary

Alteração 155
ARTIGO 4

Tarifas retalhistas para as chamadas de 
roaming regulamentadas

Tarifas retalhistas para as chamadas de 
roaming

Sob reserva do disposto no artigo 5.º, a 
tarifa retalhista total, excluindo IVA, que o 
fornecedor doméstico pode cobrar ao seu 
cliente de roaming pela oferta de uma 
chamada de roaming regulamentada não 
poderá exceder 130% da tarifa grossista 
máxima aplicável a essa chamada, 
determinada em conformidade com o 
anexo I. Os limites tarifários previstos no 
presente artigo incluem todos os elementos 
de custo fixo associados à oferta de 
chamadas de roaming regulamentadas, tais 
como taxas pelo estabelecimento das 
chamadas ou pela inclusão do roaming. 

Os operadores móveis são obrigados a 
notificar as suas tarifas retalhistas médias 
às autoridades reguladoras nacionais. A 
tarifa média a nível retalhista é calculada 
com base na totalidade das receitas das 
chamadas de roaming efectuadas e 
recebidas durante um ano de calendário 
(incluindo os custos de originação) na rede 
móvel visitada, a dividir pelo número total 
de minutos de chamadas de roaming 
efectuadas e recebidas na rede móvel 
visitada durante o mesmo período.

As autoridades reguladoras nacionais 
apresentam à Comissão um relatório anual 
sobre a evolução das tarifas na sua área de 



competência, comunicando em especial os 
preços médios apurados e as variações 
percentuais relativamente ao período 
anterior.

Or. de

Alteração apresentada por Herbert Reul e Werner Langen

Alteração 156
ARTIGO 4

Tarifas retalhistas para as chamadas de 
roaming regulamentadas

Sob reserva do disposto no artigo 5.º, a 
tarifa retalhista total, excluindo IVA, que o 
fornecedor doméstico pode cobrar ao seu 
cliente de roaming pela oferta de uma 
chamada de roaming regulamentada não 
poderá exceder 130% da tarifa grossista 
máxima aplicável a essa chamada, 
determinada em conformidade com o 
anexo I. Os limites tarifários previstos no 
presente artigo incluem todos os elementos 
de custo fixo associados à oferta de 
chamadas de roaming regulamentadas, tais 
como taxas pelo estabelecimento das 
chamadas ou pela inclusão do roaming. 

Nos dois primeiros anos após a entrada em 
vigor do presente regulamento, cada 
operador deve oferecer uma "eurotarifa", 
que os fornecedores domésticos podem 
cobrar aos seus clientes de roaming pela 
oferta de chamadas de roaming, a qual 
pode variar de uma chamada para outra, 
mas não exceder 0,40 euros por minuto 
para as chamadas efectuadas e 0,20 euros 
por minuto para as chamadas recebidas.

Or. de

Alteração apresentada por Daniel Caspary

Alteração 157
ARTIGO 4

Sob reserva do disposto no artigo 5.º, a tarifa 
retalhista total, excluindo IVA, que o 
fornecedor doméstico pode cobrar ao seu 
cliente de roaming pela oferta de uma 
chamada de roaming regulamentada não 
poderá exceder 130% da tarifa grossista 
máxima aplicável a essa chamada, 
determinada em conformidade com o anexo 
I. Os limites tarifários previstos no presente 
artigo incluem todos os elementos de custo 

Sob reserva do disposto no artigo 5.º, a tarifa 
retalhista total, excluindo IVA, que o 
fornecedor doméstico pode cobrar ao seu 
cliente de roaming pela oferta de uma 
chamada de roaming regulamentada não 
poderá exceder 130% da tarifa grossista 
máxima aplicável a essa chamada, 
determinada em conformidade com o anexo 
I, ou o montante da tarifa suplementar 
oferecida pelo operador móvel. Os limites 



fixo associados à oferta de chamadas de
roaming regulamentadas, tais como taxas 
pelo estabelecimento das chamadas ou pela 
inclusão do roaming. 

tarifários previstos no presente artigo 
incluem todos os elementos de custo fixo 
associados à oferta de chamadas de roaming 
regulamentadas, tais como taxas pelo 
estabelecimento das chamadas ou pela 
inclusão do roaming. 

Or. de

Justificação

Os operadores móveis devem poder oferecer também tarifas suplementares, para 
além da tarifa normal prevista.

Alteração apresentada por Nikolaos Vakalis

Alteração 158
ARTIGO 4, PARÁGRAFO 1 BIS (novo)

1 bis. Os fornecedores domésticos 
oferecerão, como mínimo, a todos os 
clientes, uma "tarifa de protecção do 
consumidor", como previsto no nº 2, que 
poderá ser combinada com qualquer tarifa 
retalhista cobrada por outros serviços.

Or. en

Justificação

As tarifas de protecção do consumidor são calculadas tendo em conta os limites 
grossistas, como estabelecido no artigo 3º, acrescidos de 40%, o que dá uma boa 
margem aos operadores. A opção de exclusão é mais favorável para os consumidores 
e dará  aos operadores mais incentivos para proporem pacotes tarifários retalhistas 
alternativos e mais competitivos. Além disso,  os operadores podem sempre informar 
os seus clientes das opções tarifárias alternativas existentes.

Alteração apresentada por Angelika Niebler e Jan Christian Ehler

Alteração 159
ARTIGO 4, PARÁGRAFO 1 BIS (novo)

1 bis. Os fornecedores domésticos devem 
oferecer a todos os clientes, de forma clara 
e transparente, uma eurotarifa nos termos 
do n° 2. Todos os clientes devem ter a 
possibilidade de combinar a eurotarifa com 



todas as tarifas retalhistas.

Or. de

Justificação

A eurotarifa garante a redução dos custos de roaming, sem necessidade de introduzir 
ao mesmo tempo uma regulamentação para todo o mercado retalhista.

Alteração apresentada por Šarūnas Birutis

Alteração 160
ARTIGO 4

Sob reserva do disposto no artigo 5.º, a 
tarifa retalhista total, excluindo IVA, que o 
fornecedor doméstico pode cobrar ao seu 
cliente de roaming pela oferta de uma 
chamada de roaming regulamentada não 
poderá exceder 130% da tarifa grossista 
máxima aplicável a essa chamada, 
determinada em conformidade com o 
anexo I. Os limites tarifários previstos no 
presente artigo incluem todos os elementos 
de custo fixo associados à oferta de 
chamadas de roaming regulamentadas, tais 
como taxas pelo estabelecimento das 
chamadas ou pela inclusão do roaming.

Os fornecedores domésticos 
disponibilizarão a todos os clientes, de 
forma clara e transparente, uma tarifa de 
protecção do consumidor, como previsto no 
nº 2, que poderá ser combinada com 
qualquer tarifa retalhista.

Or. en

Justificação

A tarifa de protecção do consumidor aplicável a nível retalhista deve dar aos clientes 
de roaming a garantia de que não lhes serão cobrados preços excessivos ao 
efectuarem ou receberem uma chamada vocal de roaming.

Alteração apresentada por David Hammerstein Mintz

Alteração 161
ARTIGO 4, PARÁGRAFO 1 BIS (novo)

1 bis. Os fornecedores domésticos 
disponibilizarão a todos os clientes, de 
forma clara e transparente, uma tarifa de 
protecção do consumidor, como previsto no 
nº 2, que poderá ser combinada com 



qualquer tarifa retalhista.

Or. en

Alteração apresentada por Erika Mann

Alteração 162
ARTIGO 4, PARÁGRAFO –1 BIS (novo)

- 1 bis. Os fornecedores domésticos 
disponibilizarão a todos os clientes, de 
forma clara e transparente, uma tarifa de 
consumidor comunitário, como previsto no 
nº 2, que poderá ser combinada com 
qualquer tarifa retalhista.

Or. en

Alteração apresentada por Angelika Niebler e Jan Christian Ehler

Alteração 163
ARTIGO 4, PARÁGRAFO 1 BIS (novo)

1 bis. Aos novos clientes de roaming é 
aplicada automaticamente a eurotarifa, nos 
termos do n° 2, a menos que escolham 
deliberadamente outra tarifa.

Or. de

Justificação

A presente alteração visa esclarecer que a eurotarifa deve ser automaticamente 
oferecida aos novos clientes.

Alteração apresentada por Erika Mann

Alteração 164
ARTIGO 4, PARÁGRAFO 1 TER (novo)

1 ter. Os novos clientes de roaming 
beneficiarão automaticamente de uma 
tarifa standard comunitária, como previsto 
no nº 2, a menos que optem 
deliberadamente por outra tarifa.



Or. en

Alteração apresentada por David Hammerstein Mintz

Alteração 165
ARTIGO 4, PARÁGRAFO 1 BIS (novo)

1 bis. Os novos clientes de roaming, bem 
como os já existentes, beneficiarão 
automaticamente de uma tarifa de 
protecção do consumidor, como previsto no 
nº 2, a menos que optem deliberadamente 
por outra tarifa.

Or. en

Alteração apresentada por Romano Maria La Russa

Alteração 166
ARTIGO 4, PARÁGRAFO 1 BIS (novo)

1 bis. Os novos clientes de roaming, bem 
como os já existentes, beneficiarão 
automaticamente, de forma gratuita, da 
tarifa de protecção do consumidor, a menos 
que optem deliberadamente por outra 
tarifa.

Or. en

Alteração apresentada por Nikolaos Vakalis

Alteração 167
ARTIGO 4, PARÁGRAFO 1 QUATER (novo)

1 quater. Tanto os clientes de roaming 
existentes como os novos clientes de 
roaming beneficiarão automaticamente da 
tarifa de protecção do consumidor, 
mantendo simultaneamente os outros 
elementos do seu contrato, a menos que 
optem deliberadamente por outra tarifa. A 
passagem de um para outro dos sistemas 
tarifários será gratuita e não comportará 
quaisquer condições ou restrições relativas 



a elementos já existentes no contrato.

Or. en

Justificação

As tarifas de protecção do consumidor são calculadas tendo em conta os limites 
grossistas, como estabelecido no artigo 3º, acrescidos de 40%, o que dá uma boa 
margem aos operadores. A opção de exclusão é mais favorável para os consumidores 
e dará  aos operadores mais incentivos para proporem pacotes tarifários retalhistas 
alternativos e mais competitivos. Além disso, os operadores podem sempre informar 
os seus clientes das opções tarifárias alternativas existentes.

Alteração apresentada por Lambert van Nistelrooij

Alteração 168
ARTIGO 4, PARÁGRAFO 1 TER (novo)

1 ter. Os utilizadores poderão, mediante 
pré-aviso escrito de 30 dias, optar pela 
inclusão ou exclusão das tarifas de 
roaming em conformidade ou não com o 
artigo 4º, gratuitamente e tão 
frequentemente quanto o desejem.

Or. en

Alteração apresentada por David Hammerstein Mintz

Alteração 169
ARTIGO 4, PARÁGRAFO 1 TER (novo)

1 ter. Os clientes de roaming poderão 
passar para uma tarifa de protecção do 
consumidor, como previsto no nº 2, num 
período de três meses, mantendo 
simultaneamente os outros elementos do se 
contrato. Essa passagem será gratuita e 
não comportará condições ou restrições 
relativamente aos elementos já existentes 
no contrato.

Or. en



Alteração apresentada por Šarūnas Birutis

Alteração 170
ARTIGO 4, PARÁGRAFO 1 QUATER (novo)

1 quater. Os clientes de roaming poderão 
passar para a tarifa de protecção do 
consumidor, como previsto no nº 2, num 
período de dois meses, mantendo os outros 
elementos do seu contrato. Essa passagem 
será gratuita e não comportará condições 
ou restrições relativamente aos elementos 
já existentes no contrato.

Or. en

Justificação

Os fornecedores de serviços internacionais de roaming para chamadas feitas no 
estrangeiro no âmbito do presente regulamento devem dispor de um período de 
adaptação aos preços retalhistas.

Alteração apresentada por Erika Mann

Alteração 171
ARTIGO 4, PARÁGRAFO 1 BIS (novo)

1 bis. Os clientes de roaming poderão 
passar para a tarifa de protecção do 
consumidor, como previsto no nº 2, num 
período de três meses, mantendo os outros 
elementos do seu contrato. Essa mudança 
será gratuita e não comportará condições 
ou restrições relativamente aos elementos 
já existentes no contrato.

Or. en

Alteração apresentada por Angelika Niebler e Jan Christian Ehler

Alteração 172
ARTIGO 4, PARÁGRAFO 1 QUATER (novo)

1 quater. Os actuais clientes de roaming 
devem ter a todo o momento a possibilidade 
de optar, no prazo de três meses, pela 
eurotarifa prevista no n° 2, mantendo a 



validade dos restantes elementos do 
contrato. A mudança deve ser gratuita e 
não pode incluir condições ou restrições 
aplicáveis aos elementos válidos do 
contrato. 

Or. de

Justificação

A presente disposição visa permitir que os actuais clientes possam, se o desejarem, 
optar pela eurotarifa, sem necessidade de qualquer pagamento.

Alteração apresentada por Giles Chichester

Alteração 173
ARTIGO 4, PARÁGRAFO 1 BIS (novo)

1 bis. Os clientes podem mudar para a 
eurotarifa e abandoná-la e estas alterações 
serão realizadas de forma gratuita e sem 
penalizações, não estando sujeitas a 
condições ou restrições relacionadas com 
os componentes existentes da assinatura.  A 
eurotarifa não estará associada a qualquer 
assinatura ou a outros elementos de custo 
fixo e poderá ser combinada com qualquer 
pacote tarifário doméstico.

Or. en

Justificação

Considerado justificado em termos económicos e mais atractivo em termos políticos 
para distinguir entre margens sobre os tectos dos preços grossistas para as 
chamadas realizadas e recebidas, mantendo simultaneamente mais ou menos a 
mesma margem média. Em conformidade, o tecto proposto para realizar chamadas é 
ligeiramente superior enquanto que o tecto para as receber é ligeiramente inferior.  

Alteração apresentada por Paul Rübig

Alteração 174
ARTIGO 4, PARÁGRAFO 1 BIS (novo)

1 bis. Os limites tarifários a que se refere o 
presente artigo serão aplicáveis à 
"eurotarifa" que todos os fornecedores 
domésticos deverão oferecer. Os clientes 
deverão escolher ou abandonar a 



"eurotarifa" a título voluntário e essas 
alterações serão realizadas de forma 
gratuita e sem penalizações, não estando 
sujeitas a condições ou restrições 
relacionadas com componentes da 
assinatura. A "eurotarifa" poderá ser 
combinada com qualquer pacote tarifário.

Or. en

Justificação

Introduzir uma tarifa regulada e normalizada por escolha do consumidor em vez de 
regular todo o mercado retalhista proporciona protecção ao consumidor e deixa ao 
sector uma margem de manobra para inovar com novos pacotes tarifários adaptados 
às necessidades do utilizador. Em conformidade com os requisitos de transparência 
que obrigam o sector a fornecer informação sobre os preços aos consumidores, estes 
últimos devem poder fazer uma escolha informada entre as diferentes ofertas do 
mercado.

Alteração apresentada por Dominique Vlasto

Alteração 175
ARTIGO 4, PARÁGRAFO 1 BIS (novo)

(b) cada fornecedor doméstico deve propor 
a cada um dos seus clientes de roaming, 
sem despesas adicionais, uma tarifa a título 
da qual o cliente paga no máximo:
(i) €0,65 por minuto sem IVA por todas as 
chamadas efectuadas de roaming 
regulamentadas; 
(ii) €0,35 65 por minuto sem IVA por todas 
as chamadas recebidas de roaming 
regulamentadas.

Or. fr

Justificação

O recurso a um preço médio dá aos operadores a flexibilidade necessária para 
comercializar ofertas diferentes que respondem a necessidades de clientes diferentes. 

Para além disso, a oferta a nível retalhista que limita o preço das chamadas 
efectuadas e recebidas por minuto constitui uma protecção suplementar.



Alteração apresentada por Markus Ferber

Alteração 176
ARTIGO 4 BIS (novo)

Artigo 4º bis
Sem prejuízo do disposto no artigo 5º, todos 
os fornecedores domésticos oferecerão a 
todos os seus clientes, sem encargos 
adicionais, uma tarifa definida de forma 
que nenhum tipo de chamada de roaming 
de saída custe mais do que 0,65€, excluindo 
IVA, e nenhum tipo de chamada de 
roaming de entrada custe mais do que 
0,35€, excluindo IVA.

Or. en

Justificação

A inserção de um novo artigo 4º bis visa suplementar os tectos de preços médios com 
uma tarifa de protecção dos consumidores, a fim de assegurar que nenhum cliente 
individual terá de suportar tarifas de roaming inaceitavelmente elevadas.

Alteração apresentada por Giles Chichester

Alteração 177
ARTIGO 4, PARÁGRAFO 1 TER (novo)

1 ter. Todos os fornecedores domésticos 
terão de oferecer uma "eurotarifa" a um 
preço que não ultrapasse 0,60€ por minuto 
para realizar uma chamada e 0,25€ por 
minuto para receber uma chamada.

Or. en

Justificação

Considerado justificado em termos económicos e mais atractivo em termos políticos 
para distinguir entre margens sobre os tectos dos preços grossistas para as 
chamadas realizadas e recebidas, mantendo simultaneamente mais ou menos a 
mesma margem média. Em conformidade, o tecto proposto para realizar chamadas é 
ligeiramente superior enquanto que o tecto para as receber é ligeiramente inferior.



Alteração apresentada por Ivo Belet

Alteração 178
ARTIGO 4

Sob reserva do disposto no artigo 5.º, a tarifa 
retalhista total, excluindo IVA, que o 
fornecedor doméstico pode cobrar ao seu 
cliente de roaming pela oferta de uma 
chamada de roaming regulamentada não 
poderá exceder 130% da tarifa grossista 
máxima aplicável a essa chamada, 
determinada em conformidade com o anexo 
I. Os limites tarifários previstos no presente 
artigo incluem todos os elementos de custo 
fixo associados à oferta de chamadas de
roaming regulamentadas, tais como taxas 
pelo estabelecimento das chamadas ou pela 
inclusão do roaming. 

Sob reserva do disposto no artigo 4° bis, a 
tarifa retalhista total, excluindo IVA, que o 
fornecedor doméstico pode cobrar ao seu 
cliente de roaming por efectuar uma 
chamada de roaming regulamentada não 
poderá exceder em mais de 0,25 euros a
tarifa grossista máxima aplicável a essa 
chamada, determinada em conformidade 
com o anexo I. Os fornecedores domésticos 
não podem aplicar aos seus clientes de 
roaming, pela recepção de chamadas de 
roaming regulamentadas, tarifas que 
excedam em mais de 0,07 euros a tarifa 
grossista máxima aplicável, nos termos do 
disposto no anexo I. Os limites tarifários 
previstos no presente artigo incluem todos os 
elementos de custo fixo associados à oferta 
de chamadas de roaming regulamentadas, 
tais como taxas pelo estabelecimento das 
chamadas ou pela inclusão do roaming. 

Or. nl

Justificação

É necessária uma margem suficiente entre os preços máximos grossistas e retalhistas, 
a fim de deixar espaço à concorrência e às margens de lucro.

Alteração apresentada por Angelika Niebler e Jan Christian Ehler

Alteração 179
ARTIGO 4

Sob reserva do disposto no artigo 5.º, a 
tarifa retalhista total, excluindo IVA, que o 
fornecedor doméstico pode cobrar ao seu 
cliente de roaming pela oferta de uma 
chamada de roaming regulamentada não 
poderá exceder 130% da tarifa grossista 
máxima aplicável a essa chamada, 
determinada em conformidade com o 
anexo I. Os limites tarifários previstos no 
presente artigo incluem todos os elementos 

A tarifa retalhista (excluindo IVA) 
correspondente à eurotarifa que o 
fornecedor doméstico pode cobrar ao seu 
cliente de roaming pela oferta de uma 
chamada de roaming pode variar de uma 
chamada para outra, mas não exceder os 
0,55 euros por minuto das chamadas 
efectuadas e 0,35 euros por minuto das 
chamadas recebidas. Estas tarifas são 
automaticamente reduzidas em 10% 12 ou 



de custo fixo associados à oferta de 
chamadas de roaming regulamentadas, tais 
como taxas pelo estabelecimento das 
chamadas ou pela inclusão do roaming. 

24 meses depois da entrada em vigor das 
obrigações previstas no presente artigo. Os 
limites tarifários previstos no no n° 2
incluem todos os elementos de custo fixo 
associados à oferta de chamadas de roaming 
regulamentadas, tais como taxas pelo 
estabelecimento das chamadas ou pela 
inclusão do roaming. 

Or. de

Justificação

Importa esclarecer já no regulamento quais são os preços máximos com que os 
consumidores devem contar se utilizarem a eurotarifa.

Alteração apresentada por Hannes Swoboda

Alteração 180
ARTIGO 4

Sob reserva do disposto no artigo 5.º, a
tarifa retalhista total, excluindo IVA, que o 
fornecedor doméstico pode cobrar ao seu 
cliente de roaming pela oferta de uma 
chamada de roaming regulamentada não 
poderá exceder 130% da tarifa grossista 
máxima aplicável a essa chamada, 
determinada em conformidade com o 
anexo I. Os limites tarifários previstos no 
presente artigo incluem todos os elementos 
de custo fixo associados à oferta de 
chamadas de roaming regulamentadas, tais 
como taxas pelo estabelecimento das 
chamadas ou pela inclusão do roaming. 

A tarifa retalhista total, excluindo IVA, que 
o fornecedor doméstico pode cobrar ao seu 
cliente de roaming pela oferta de uma 
chamada de roaming regulamentada não 
poderá exceder 0,50 euros para as 
chamadas realizadas e 0,15 euros para as 
chamadas recebidas. 

Or. de

Justificação

O diferencial de 0,20 euros entre a tarifa grossista (v. alteração 1) e a tarifa 
retalhista destina-se sobretudo a oferecer aos pequenos operadores uma margem de 
manobra na fixação de preços e a garantir a sua subsistência no mercado.



Alteração apresentada por Romano Maria La Russa

Alteração 181
ARTIGO 4, PARÁGRAFO 1 BIS (novo)

1 bis. A tarifa retalhista máxima (excluindo 
IVA) que um fornecedor doméstico, nos 
termos da tarifa de protecção dos 
consumidores, pode cobrar aos seus 
clientes de roaming pela oferta de 
chamadas de roaming será de 0,50€ por 
minuto pelas chamadas realizadas e de 
0,25€ por minuto pelas chamadas 
recebidas. Estes preços serão reduzidos 
automaticamente em 5% no prazo de 12 e 
24 meses após produzirem efeitos as 
obrigações constantes deste artigo.
Aos clientes de roaming novos e antigos 
será automaticamente atribuída 
gratuitamente a tarifa de protecção dos 
consumidores, a menos que eles optem 
voluntariamente por outra tarifa.
Os limites tarifários previstos no nº 2 
incluem todos os elementos de custo fixo 
associados à oferta de chamadas de
roaming regulamentadas, tais como taxas 
pelo estabelecimento das chamadas.

Or. en

Alteração apresentada por Reino Paasilinna, em nome do Grupo PSE

Alteração 182
ARTIGO 4, PARÁGRAFO 1 BIS (novo)

1 bis. Em caso algum será cobrado a um 
cliente de roaming mais do que 0,40€ por 
minuto por uma chamada realizada ou 
mais de 0,25€ por minuto por uma 
chamada recebida, excluindo IVA.
Os limites tarifários previstos no presente 
artigo incluem todos os elementos de custo 
fixo associados à oferta de chamadas de
roaming regulamentadas, tais como taxas 
pelo estabelecimento das chamadas ou pela 
inclusão do roaming.



Or. en

Justificação

Tectos de preços médios a nível do operador e a nível retalhista para permitir a 
flexibilidade, combinados com tectos de preços máximos a nível de chamada 
individual, para permitir a protecção dos consumidores. Constitui uma fusão dos 
artigos 4º e 6º da proposta da Comissão.

Alteração apresentada por Nikolaos Vakalis

Alteração 183
ARTIGO 4, PARÁGRAFO 1 TER (novo)

1 ter. A tarifa retalhista máxima (excluindo 
IVA) que um fornecedor doméstico, nos 
termos da tarifa de protecção dos 
consumidores, pode cobrar aos seus 
clientes de roaming pela oferta de 
chamadas de roaming será de 0,48€ por 
minuto por chamadas intracomunitárias de 
saída, de 0,32€ por minuto por chamadas 
locais de saída e de 0,16€ por minuto por 
chamadas recebidas. Estes preços serão 
automaticamente reduzidos em 5% no 
prazo de 12 e 24 meses após a entrada em 
vigor das obrigações constantes deste 
artigo.

Or. en

Justificação

As tarifas de protecção dos consumidores são calculadas tendo em conta os tectos 
grossistas, tal como definido no artigo 3º, e aditando 40%, o que dá uma boa margem 
aos operadores. A opção de exclusão é mais favorável aos consumidores e dará aos 
operadores mais incentivos para proporem regimes de tarifas retalhistas alternativos 
e mais concorrenciais. Além disso, os operadores podem sempre informar os seus 
clientes sobre as opções tarifárias alternativas existentes.

Alteração apresentada por Erika Mann

Alteração 184
ARTIGO 4

Sob reserva do disposto no artigo 5º, a tarifa 
retalhista total, excluindo IVA, que o 

A tarifa retalhista máxima (excluindo IVA)
que o fornecedor doméstico, nos termos da 



fornecedor doméstico pode cobrar ao seu 
cliente de roaming pela oferta de uma 
chamada de roaming regulamentada não 
poderá exceder 130% da tarifa grossista 
máxima aplicável a essa chamada, 
determinada em conformidade com o 
anexo I. Os limites tarifários previstos no 
presente artigo incluem todos os elementos 
de custo fixo associados à oferta de 
chamadas de roaming regulamentadas, tais 
como taxas pelo estabelecimento das 
chamadas ou pela inclusão do roaming.

tarifa de protecção dos consumidores, pode 
cobrar aos seus clientes de roaming pela 
oferta de chamadas de roaming poderá 
variar entre quaisquer chamadas de 
roaming mas não poderá exceder [0,50€] 
por minuto pelas chamadas realizadas e 
[0,25€] por minuto pelas chamadas 
recebidas. Estes preços serão reduzidos 
automaticamente em [10%] no prazo de 12 
e 24 meses respectivamente após 
produzirem efeitos as obrigações constantes 
deste artigo. Os limites tarifários previstos 
no presente número incluem todos os 
elementos de custo fixo associados à oferta 
de chamadas de roaming regulamentadas, 
tais como taxas pelo estabelecimento das 
chamadas ou pela inclusão do roaming.

Or. en

Alteração apresentada por David Hammerstein Mintz

Alteração 185
ARTIGO 4, PARÁGRAFO 1 TER (novo)

1 ter. A tarifa retalhista (excluindo IVA) da 
tarifa de protecção dos consumidores que 
um fornecedor doméstico pode cobrar aos 
seus clientes de roaming pela oferta de 
chamadas de roaming não poderá exceder 
0,33€ por minuto por chamadas de 
roaming internacionais realizadas, 0,25€ 
por minuto por chamadas de roaming 
locais realizadas e 0,16€ por minuto por 
chamadas de roaming recebidas.

Or. en

Alteração apresentada por Šarūnas Birutis

Alteração 186
ARTIGO 4, PARÁGRAFO 1 BIS (novo)

1 bis. A tarifa retalhista (excluindo IVA) da 
tarifa de protecção dos consumidores que 
um fornecedor doméstico pode cobrar aos 
seus clientes de roaming pela oferta de 



chamadas de roaming não poderá exceder 
[0,40€] por minuto por chamadas 
realizadas ou [0,20€] por minuto por 
chamadas recebidas. Estes preços serão 
reduzidos automaticamente em [10%] no 
prazo de 12 e 24 meses respectivamente 
após produzirem efeitos as obrigações 
constantes deste artigo. Os limites tarifários 
previstos no nº 2 incluem todos os 
elementos de custo fixo associados à oferta 
de chamadas de roaming regulamentadas.

Or. en

Justificação

A tarifa de protecção dos consumidores deve estar estreitamente relacionada com os 
custos da oferta do serviço, permitindo simultaneamente aos operadores domésticos 
uma margem suficiente para distinguir os produtos que oferecem aos clientes.

Alteração apresentada por Paul Rübig

Alteração 187
ARTIGO 4

Sob reserva do disposto no artigo 5º, a tarifa 
retalhista total, excluindo IVA, que o 
fornecedor doméstico pode cobrar ao seu 
cliente de roaming pela oferta de uma 
chamada de roaming regulamentada não 
poderá exceder 130% da tarifa grossista 
máxima aplicável a essa chamada, 
determinada em conformidade com o anexo 
I. Os limites tarifários previstos no presente 
artigo incluem todos os elementos de custo 
fixo associados à oferta de chamadas de 
roaming regulamentadas, tais como taxas 
pelo estabelecimento das chamadas ou pela 
inclusão do roaming.

Sob reserva do disposto no artigo 5º, a tarifa 
retalhista total, excluindo IVA, que o 
fornecedor doméstico pode cobrar ao seu 
cliente de roaming pela realização de uma 
chamada de roaming regulamentada não 
poderá exceder 200% [0,42] da tarifa 
grossista máxima aplicável a essa chamada, 
determinada em conformidade com o anexo 
I. No que se refere às chamadas de 
roaming regulamentadas recebidas, o 
fornecedor doméstico não poderá aplicar 
aos seus clientes de roaming tarifas 
superiores em um terço às tarifas máximas 
retalhistas aplicáveis às chamadas em 
roaming realizadas. Os limites tarifários 
previstos no presente artigo incluem todos os 
elementos de custo fixo associados à oferta 
de chamadas de roaming regulamentadas, 
tais como taxas pelo estabelecimento das 
chamadas ou pela inclusão do roaming.

Or. en 



Justificação

Introduzir uma tarifa regulada e normalizada por escolha do consumidor em vez de 
regular todo o mercado retalhista proporciona protecção ao consumidor e deixa ao 
sector uma margem de manobra para inovar com novos pacotes tarifários adaptados 
às necessidades do utilizador. Em conformidade com os requisitos de transparência 
que obrigam o sector a fornecer informação sobre os preços aos consumidores, estes 
últimos devem poder fazer uma escolha informada entre as diferentes ofertas do 
mercado.

Alteração apresentada por Francisca Pleguezuelos Aguilar

Alteração 188
ARTIGO 4

Sob reserva do disposto no artigo 5.º, a 
tarifa retalhista total, excluindo IVA, que o 
fornecedor doméstico pode cobrar ao seu 
cliente de roaming pela oferta de uma 
chamada de roaming regulamentada não 
poderá exceder 130% da tarifa grossista 
máxima aplicável a essa chamada, 
determinada em conformidade com o 
anexo I. Os limites tarifários previstos no 
presente artigo incluem todos os elementos 
de custo fixo associados à oferta de 
chamadas de roaming regulamentadas, tais 
como taxas pelo estabelecimento das 
chamadas ou pela inclusão do roaming. 

Todos os consumidores europeus terão o 
direito de optar por uma tarifa de garantia 
para a realização e recepção de chamadas 
em roaming regulamentadas que será 
determinada pelo produto da tarifa máxima 
multiplicada por um factor entre 1,30 e 
1,75 que será definida, no prazo 
estabelecido no artigo 5º, pelas Autoridades 
Nacionais de Regulamentação. Os limites 
tarifários previstos no presente artigo 
incluem todos os elementos de custo fixo 
associados à oferta de chamadas de roaming 
regulamentadas, tais como taxas pelo 
estabelecimento das chamadas ou pela 
inclusão do roaming. 

Or. es

Justificação

Estabelecer uma tarifa regulamentada de garantia é uma forma de proteger o 
consumidor, deixando ao mesmo tempo uma margem de acção às Autoridades 
Nacionais de Regulamentação para ajustar as tarifas aplicáveis aos custos nacionais 
evitando assim uma possível inflação de preços. Também o critério estabelecido, 
tendo em vista a simplificação,  permite incluir a recepção de chamadas em roaming.

Alteração apresentada por Umberto Guidoni

Alteração 189
ARTIGO 4

Sob reserva do disposto no artigo 5.º, a Sob reserva do disposto no artigo 5.º, a 



tarifa retalhista total, excluindo IVA, que o 
fornecedor doméstico pode cobrar ao seu 
cliente de roaming pela oferta de uma 
chamada de roaming regulamentada não 
poderá exceder 130% da tarifa grossista 
máxima aplicável a essa chamada, 
determinada em conformidade com o anexo 
I. Os limites tarifários previstos no presente 
artigo incluem todos os elementos de custo 
fixo associados à oferta de chamadas de 
roaming regulamentadas, tais como taxas 
pelo estabelecimento das chamadas ou pela 
inclusão do roaming. 

eurotarifa retalhista total, excluindo IVA, 
que o fornecedor doméstico pode cobrar ao 
seu cliente de roaming pela oferta de uma 
chamada de roaming regulamentada não 
poderá exceder 120% da tarifa grossista 
máxima aplicável a essa chamada, 
determinada em conformidade com o anexo 
I. Os limites tarifários previstos no presente 
artigo incluem todos os elementos de custo 
fixo associados à oferta de chamadas de 
roaming regulamentadas, tais como taxas 
pelo estabelecimento das chamadas ou pela 
inclusão do roaming e não prejudicam os 
serviços, complementares à tarifa, 
oferecidos pelas assinaturas existentes.. 

Or. it

Justificação

A introdução de uma tarifa máxima obrigatória determinada que concede uma 
margem de lucro de 20% relativamente ao limite máximo estabelecido para a tarifa 
grossista protege o consumidor, deixando simultaneamente ao sector uma margem de 
lucro competitivo dentro do qual as empresas podem desenvolver uma oferta ainda 
mais competitiva. A introdução da tarifa máxima, além disso, não deve prejudicar 
nenhum dos serviços complementares da tarifa oferecida pelas assinaturas existentes.

Alteração apresentada por Umberto Guidoni

Alteração 189 b
ARTIGO 4, PARÁGRAFO 1 BIS (novo)

1 bis. Em derrogação do número anterior, 
a tarifa retalhista total, excluindo o IVA, 
que o fornecedor doméstico pode cobrar a 
um cliente de roaming pela oferta de uma 
chamada de roaming regulamentada não 
poderá exceder 100% da tarifa grossista 
máxima aplicável a essa chamada, 
determinada em conformidade com o 
anexo I. Os limites tarifários previstos no 
presente número incluem todos os 
elementos de custo fixo associados à oferta 
de chamadas de roaming regulamentadas, 
tais como taxas pelo estabelecimento das 
chamadas ou pela inclusão do roaming 
internacional, nos primeiros cinco minutos
de utilização do serviço durante a estadia



no estrangeiro.

Or. it

Justificação

A alteração decorre da necessidade de proteger as camadas com rendimentos baixos 
(tais como os estudantes e os reformados) e garantir-lhes um preço equitativo de
roaming para a realização e a recepção de chamadas de modo a que possam
comunicar com os familiares do seu país de origem sem serem objecto de tarifas que 
se adequam sobretudo aos clientes de roaming internacional que o utilizam 
constantemente por motivos ligados ao seu trabalho e que constituem a maioria.

Alteração apresentada por Dominique Vlasto

Alteração 190
ARTIGO 4

Sob reserva do disposto no artigo 5.º, a tarifa 
retalhista total, excluindo IVA, que o 
fornecedor doméstico pode cobrar ao seu 
cliente de roaming pela oferta de uma 
chamada de roaming regulamentada não 
poderá exceder 130% da tarifa grossista 
máxima aplicável a essa chamada, 
determinada em conformidade com o 
anexo I. Os limites tarifários previstos no 
presente artigo incluem todos os elementos 
de custo fixo associados à oferta de 
chamadas de roaming regulamentadas, tais 
como taxas pelo estabelecimento das 
chamadas ou pela inclusão do roaming. 

Sob reserva do disposto no artigo 5.º, 

(a) a tarifa retalhista média, excluindo IVA, 
que o fornecedor doméstico pode cobrar ao 
seu cliente de roaming pela oferta de 
chamadas de roaming regulamentada não 
poderá exceder numa base anual,
ultrapassar €0,50 par minuto.

Or. fr

Justificação

O recurso a uma tarifa média dá aos operadores a flexibilidade necessária para 
comercializarem ofertas diferentes que respondam às necessidades de clientes 
diferentes. 

Além disso a oferta retalhista que limita o preço das chamadas efectuadas e 



recebidas por minuto constitui uma protecção suplementar.

Alteração apresentada por Markus Ferber

Alteração 191
ARTIGO 4

Sob reserva do disposto no artigo 5º, a tarifa 
retalhista total, excluindo IVA, que o 
fornecedor doméstico pode cobrar ao seu 
cliente de roaming pela oferta de uma 
chamada de roaming regulamentada não 
poderá exceder 130% da tarifa grossista 
máxima aplicável a essa chamada, 
determinada em conformidade com o 
anexo I. Os limites tarifários previstos no 
presente artigo incluem todos os elementos 
de custo fixo associados à oferta de 
chamadas de roaming regulamentadas, tais 
como taxas pelo estabelecimento das 
chamadas ou pela inclusão do roaming.

Sob reserva do disposto no artigo 5º, a tarifa 
retalhista média, excluindo IVA, que o 
fornecedor doméstico pode cobrar ao seu 
cliente de roaming não poderá exceder 0,50€ 
por minuto.

Se a tarifa retalhista média não for 
cumprida pelo fornecedor doméstico, será 
aplicável o disposto no artigo 9º e a 
autoridade regulamentadora nacional 
imporá sanções que sejam suficientes para 
assegurar o cumprimento sem demoras.

Or. en

Justificação

As modificações ao artigo 3º eliminarão os sub-tectos separados, que limitam os 
preços de cada componente do serviço de roaming, e substituirão os mesmos por 
tectos de preços médios únicos que permitirão aos operadores e aos clientes 
determinar os preços relativos de diferentes tipos de chamadas para clientes 
diferentes.

Alteração apresentada por Giles Chichester

Alteração 192
ARTIGO 4

Sob reserva do disposto no artigo 5º, a tarifa 
retalhista total, excluindo IVA, que o 
fornecedor doméstico pode cobrar ao seu 
cliente de roaming pela oferta de uma 

Sob reserva do disposto no artigo 5º, a tarifa 
retalhista média, excluindo IVA, que o 
fornecedor doméstico pode cobrar ao seu 
cliente de roaming pela oferta de uma 



chamada de roaming regulamentada não 
poderá exceder 130% da tarifa grossista 
máxima aplicável a essa chamada, 
determinada em conformidade com o 
anexo I. Os limites tarifários previstos no 
presente artigo incluem todos os elementos 
de custo fixo associados à oferta de 
chamadas de roaming regulamentadas, tais 
como taxas pelo estabelecimento das 
chamadas ou pela inclusão do roaming. 

chamada de roaming vocal durante 
qualquer período com início em 1 de 
Outubro e fim em 30 de Setembro não 
poderá exceder 0,40€ por minuto. Todas as 
chamadas realizadas e recebidas durante o 
período em questão serão tomadas em 
consideração para calcular a média.

A tarifa retalhista média será calculada 
dividindo a receita de roaming retalhista 
total resultante das chamadas realizadas e 
recebidas durante o período em questão 
pelo número correspondente de minutos de 
roaming retalhista. Toda a receita 
retalhista associada à oferta de chamadas de 
roaming vocais serão tomadas em 
consideração, tais como taxas pelo 
estabelecimento das chamadas ou pela 
inclusão do roaming. 

Or. en

Justificação

Regulamenta as taxas retalhistas médias a fim de complementar a "eurotarifa" 
proposta pelo relator. É necessária para proteger os consumidores que desconhecem 
ou que não optaram por isto. Propõe-se um tecto médio agregado para cobrir tanto 
as chamadas realizadas como as recebidas, para maximizar a flexibilidade dos 
operadores para fixarem taxas e tarifas. As datas mencionadas partem do princípio 
que o regulamento terá a data de 1 de Julho de 2007, pelo que a regulamentação 
retalhista média entraria em vigor três meses após a publicação. O nível de objectivo 
especificado destina-se a assegurar que todos os fornecedores retalhistas podem 
concorrer. A menção dos números específicos simplifica a regulamentação.

Alteração apresentada por Romano Maria La Russa

Alteração 193
ARTIGO 4, PARÁGRAFO 1 TER (novo)

1 ter. A tarifa retalhista média ao longo de 
um período de seis meses que o fornecedor 
doméstico pode cobrar ao seu cliente não 
poderá exceder 0,40% (excluindo IVA). 
Este preço será reduzido em 5% no prazo 
de 12 e 24 meses após produzirem efeitos as 
obrigações do presente artigo.



Para calcular a tarifa retalhista média para 
as chamadas de roaming, as autoridades 
regulamentadoras nacionais determinarão 
o rendimento total de roaming de cada 
operador e dividirão o mesmo pelo volume 
de tráfico correspondente numa base 
semestral. Serão tomadas em consideração 
tanto as chamadas recebidas como as 
realizadas.
A tarifa retalhista média prevista no 
primeiro parágrafo incluirá todos os custos 
associados à oferta das chamadas de 
roaming, tais como taxas pelo 
estabelecimento das chamadas.

Or. en

Alteração apresentada por Reino Paasilinna, em nome do Grupo PSE

Alteração 194
ARTIGO 4

Sob reserva do disposto no artigo 5º, a tarifa 
retalhista total, excluindo IVA, que o 
fornecedor doméstico pode cobrar ao seu 
cliente de roaming pela oferta de uma 
chamada de roaming regulamentada não 
poderá exceder 130% da tarifa grossista 
máxima aplicável a essa chamada, 
determinada em conformidade com o anexo 
I. Os limites tarifários previstos no presente 
artigo incluem todos os elementos de custo 
fixo associados à oferta de chamadas de 
roaming regulamentadas, tais como taxas 
pelo estabelecimento das chamadas ou pela 
inclusão do roaming.

Sob reserva do disposto no nº 1 do artigo 4º 
bis e no nº 5 do artigo 10º, os preços 
retalhistas pré-estabelecidos com base na 
contagem por minuto, excluindo IVA, que o 
fornecedor doméstico pode cobrar ao seu 
cliente de roaming pela oferta de uma 
chamada de roaming regulamentada não 
poderá exceder 130% da tarifa grossista 
máxima aplicável a essa chamada, 
determinada em conformidade com o anexo 
I. Os limites de preços previstos no presente 
artigo incluem todos os elementos de custo 
fixo associados à oferta de chamadas de 
roaming regulamentadas, tais como taxas 
pelo estabelecimento das chamadas ou pela 
inclusão do roaming. 

Or. en

Justificação

Tectos de preços médios a nível do operador e a nível retalhista para permitir a 
flexibilidade, combinados com tectos de preços máximos a nível de chamada 
individual, para permitir a protecção dos consumidores. Constitui uma fusão dos 
artigos 4º e 6º da proposta da Comissão.



Alteração apresentada por Ivo Belet

Alteração 195
ARTIGO 4 BIS (novo)

Artigo 4° bis
Regimes de tarifas alternativos

Os fornecedores domésticos podem cobrar 
aos seus clientes preços de roaming que 
ultrapassem os limites estabelecidos no 
artigo 4°, na condição de todos os clientes 
que aceitem uma oferta nesse sentido terem 
o direito de optar a todo o momento, dentro 
de um prazo razoável e sem penalidades 
financeiras, pelos preços de roaming que 
satisfazem as condições previstas no artigo 
4°. 

Or. nl

Justificação

A fim de deixar espaço à concorrência e às margens de lucro, importa garantir uma 
margem suficiente entre as tarifas máximas grossistas e retalhistas.

Alteração apresentada por Lambert van Nistelrooij

Alteração 196
ARTIGO 4, PARÁGRAFO 1 BIS (novo)

1 bis. Os fornecedores domésticos podem 
oferecer aos clientes que têm contratos de 
pós-pagamento preços de roaming que 
excedam os limites definidos no artigo 4º, 
desde que cada cliente que aceite essa 
oferta tenha o direito - em qualquer altura, 
dando um aviso prévio que não ultrapasse 
30 dias e sem qualquer penalização 
financeira - de mudar para preços de 
roaming que cumpram os requisitos do 
artigo 4º. Todos os preços de roaming serão 
incluídos pelas autoridades 
regulamentadoras nacionais no respectivo 
controlo dos preços, nos termos do nº 1 do 
artigo 8º.



Or. en

Alteração apresentada por Reino Paasilinna, em nome do Grupo PSE

Alteração 197
ARTIGO 4 BIS (novo)

Artigo 4º bis
Regimes tarifários alternativos

1. Os fornecedores domésticos podem 
oferecer aos clientes que têm contratos de 
pós-pagamento preços de roaming que 
excedam os limites definidos no artigo 4º, 
desde que cada cliente que aceite essa 
oferta tenha o direito - em qualquer altura, 
dando um aviso prévio que não ultrapasse 
30 dias e sem qualquer penalização 
financeira - de mudar para preços de 
roaming que cumpram os requisitos do 
artigo 4º. Todos os preços de roaming serão 
incluídos pelas autoridades 
regulamentadoras nacionais no respectivo 
controlo dos preços, nos termos do nº 1 do 
artigo 8º, com vista a determinar o 
cumprimento dos preços médios definidos 
no artigo 4º.
Dando um aviso prévio de 30 dias por 
escrito, os utilizadores poderão optar pela 
inclusão ou exclusão dos preços de 
roaming que cumpram ou não os requisitos 
do artigo 4º, a título gratuito e quantas 
vezes quiserem.
2. Excepto no caso dos utilizadores 
existentes a quem, após a entrada em vigor 
deste Regulamento, forem oferecidos e que 
aceitem os preços de roaming definidos no 
nº 1, os fornecedores domésticos 
procederão - o mais tardar, quando expirar 
o prazo definido no nº 5 do artigo 10º - ao 
ajustamento dos regimes tarifários dos 
utilizadores existentes, de modo a que as 
suas tarifas de chamadas de roaming 
vocais não excedam os limites definidos no 
artigo 4º.

Or. en



Justificação

Dar a possibilidade aos operadores de oferecerem preços de roaming que 
ultrapassem os níveis regulamentados. Não é preciso dizer que, para poderem ser 
aceites, tais preços de roaming superiores terão de ser compensados por qualquer 
outro benefício para os consumidores.

Alteração apresentada por Erika Mann

Alteração 198
ARTIGO 4, PARÁGRAFO 1 QUATER (novo)

1 quater. Para além da tarifa de 
consumidores comunitária prevista no nº 2, 
todos os fornecedores domésticos podem 
oferecer uma taxa fixa mensal com tudo 
incluído e de uso justo, à qual não serão 
aplicados limites de preços. Esta taxa fixa 
deve abranger os serviços de comunicações 
vocais e de dados a nível da UE (incluindo 
SMS e MMS) no território da Comunidade.

Or. xm

Justificação

A tarifa de protecção dos consumidores só deve ser atribuída automaticamente a 
todos os clientes novos. Neste contexto, ele terá em qualquer altura a possibilidade de 
mudar para uma tarifa que lhe seja mais vantajosa. Isto dá às empresas um estímulo 
para a criação de regimes tarifários inovadores.

Alteração apresentada por Gunnar Hökmark

Alteração 199
ARTIGO 5

Prazo para a aplicação de limites às tarifas 
retalhistas das chamadas de roaming
regulamentadas

Suprimido

As obrigações previstas no artigo 4º 
produzirão efeitos seis meses após a 
entrada em vigor do presente regulamento.

Or. en



Justificação

Devido à pressão concorrencial, os operadores serão forçados a reduzir as tarifas 
retalhistas; isto não deve ser subordinado a qualquer regulamentação. A 
concorrência a nível nacional assegurará que as poupanças de custos serão 
devidamente transmitidas aos consumidores.

Alteração apresentada por Reino Paasilinna, em nome do Grupo PSE

Alteração 200
ARTIGO 5

Prazo para a aplicação de limites às tarifas 
retalhistas das chamadas de roaming
regulamentadas

Suprimido

As obrigações previstas no artigo 4º 
produzirão efeitos seis meses após a 
entrada em vigor do presente regulamento.

Or. en

Justificação

Visa fazer com que a regulamentação relativa às chamadas realizadas entre em vigor 
na mesma altura que a regulamentação a nível grossista relativa as chamadas 
recebidas.

Alteração apresentada por Herbert Reul, Werner Langen e Daniel Caspary

Alteração 201
ARTIGO 5

Prazo para a aplicação de limites às tarifas 
retalhistas das chamadas de roaming
regulamentadas

Suprimido

As obrigações previstas no artigo 4.º 
produzirão efeitos seis meses após a 
entrada em vigor do presente regulamento. 

Or. de

Justificação

Para evitar uma distorção do mercado e manter a competitividade dos fornecedores 
de serviços de telefonia móvel, as tarifas do roaming internacional devem ser 
regulamentadas a nível grossista, e não retalhista. 



Alteração apresentada por Jorgo Chatzimarkakis

Alteração 202
ARTIGO 5

Prazo para a aplicação de limites às tarifas 
retalhistas das chamadas de roaming
regulamentadas

Suprimido

As obrigações previstas no artigo 4º 
produzirão efeitos seis meses após a 
entrada em vigor do presente regulamento. 

Or. en

Alteração apresentada por Werner Langen

Alteração 203
ARTIGO 5 BIS (novo)

Artigo 5° bis
O mais tardar dois anos após a entrada em 
vigor do presente regulamento, as tarifas 
retalhistas das chamadas de roaming na 
UE não podem ultrapassar as tarifas das 
chamadas nacionais.

Or. de

Justificação

Para conseguir uma redução dos preços retalhistas, é necessário começar por 
reduzir os preços grossistas, de modo a que essa redução se repercuta no mercado 
retalhista. A fim de garantir a livre concorrência e de realizar um mercado interno 
europeu, os preços nos mercados retalhistas devem poder ser adaptados no prazo de 
um ano.

Alteração apresentada por Nikolaos Vakalis

Alteração 204
ARTIGO 5

As obrigações previstas no artigo 4º 
produzirão efeitos seis meses após a entrada 
em vigor do presente regulamento. 

As obrigações previstas nos artigos 3º e 4º 
produzirão efeitos na data de entrada em 
vigor do presente regulamento. 



Or. en

Justificação

A aplicação imediata dos limites de tarifas tanto a nível grossista como retalhista é 
absolutamente necessária para fazer baixar os preços. Este é o objectivo primário do 
regulamento desde o início. Além disso, apesar de os operadores terem anunciado no 
ano passado reduções significativas das tarifas grossistas, as tarifas retalhistas 
continuam altas. Por isso, não é aconselhável criar cláusulas de aplicação diferida.

Alteração apresentada por Angelika Niebler e Jan Christian Ehler

Alteração 205
ARTIGO 5, PARÁGRAFO 1 BIS (novo)

1 bis. As obrigações previstas nos artigos 3° 
e 7° produzem efeitos dois meses após a 
entrada em vigor do presente regulamento.

Or. de

Justificação

Importa dar às empresas algum tempo para se adaptarem às novas exigências.

Alteração apresentada por Erika Mann

Alteração 206
ARTIGO 5, PARÁGRAFO -1 BIS (novo)

- 1 bis. As obrigações constantes dos artigos 
3º e 7º produzirão efeitos dois meses após a 
entrada em vigor do presente Regulamento.

Or. en

Alteração apresentada por Ján Hudacký

Alteração 207
ARTIGO 5

As obrigações previstas no artigo 4º 
produzirão efeitos seis meses após a entrada 
em vigor do presente regulamento. 

As obrigações previstas no artigo 4º 
produzirão efeitos dois meses após a entrada 
em vigor do presente regulamento. 
As obrigações relativas às tarifas 
retalhistas produzirão efeitos um mês após 



as obrigações relativas às tarifas grossistas.

Or. en

Justificação

Os operadores precisam de tempo suficiente para negociar acordos bilaterais em 
matéria de roaming internacional e tomar outras medidas necessárias para a 
aplicação de preços regulamentados. O período de dois meses proposto deve dar 
campo de manobra suficiente para as negociações, ao passo que o período adicional 
de um mês deverá permitir à indústria preparar pacotes tarifários retalhistas 
regulamentados também para os clientes finais.

Alteração apresentada por Pilar del Castillo Vera

Alteração 208
ARTIGO 5, PARÁGRAFO - 1 BIS (novo)

- 1 bis. As obrigações constantes do artigo 
3º produzirão efeitos três meses após a 
entrada em vigor do presente Regulamento.

Or. en

Justificação

É necessário aplicar tectos grossistas antes de os tectos retalhistas produzirem 
efeitos, a fim de evitar a compressão de preços, especialmente em relação aos 
operadores mais pequenos, que terão de reduzir os seus custos grossistas para 
suportarem preços retalhistas mais baixos. 

Alteração apresentada por Francisca Pleguezuelos Aguilar

Alteração 209
ARTIGO 5

As obrigações previstas no artigo 4.º 
produzirão efeitos seis meses após a entrada 
em vigor do presente regulamento. 

A determinação da tarifa retalhista de 
garantia inicial estabelecida no artigo 4.º 
processar-se-á num prazo máximo de três 
meses desde a entrada em vigor do presente 
regulamento e as obrigações decorrentes 
das mesmas terão efeito no máximo 6 
meses após a referida entrada em vigor. 

Or. es



Justificação

As obrigações decorrentes devem entrar em vigor quanto antes devendo, não 
obstante, tanto as Autoridades Nacionais de Regulamentação, para a determinação 
das tarifas a nível nacional, como os operadores afectados para adaptar os seus 
preços e ofertas de serviços, dispor de um prazo razoável para dar cumprimento às 
mesmas.

Alteração apresentada por Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Alteração 210
ARTIGO 5

As obrigações previstas no artigo 4º 
produzirão efeitos seis meses após a entrada 
em vigor do presente regulamento. 

As obrigações previstas no artigo 4º 
produzirão efeitos seis meses após a entrada 
em vigor do presente regulamento no Jornal 
Oficial da União Europeia, no caso de uma 
avaliação baseada nos critérios definidos 
demonstrar que os fornecedores domésticos 
não aplicaram reduções de preços 
razoáveis no mercado retalhista no prazo 
supramencionado.

Or. pl

Alteração apresentada por Romano Maria La Russa

Alteração 211
ARTIGO 5

As obrigações previstas no artigo 4º 
produzirão efeitos seis meses após a entrada 
em vigor do presente regulamento. 

As obrigações previstas nos artigos 3º e 4º 
produzirão efeitos três meses após a entrada 
em vigor do presente regulamento.

As obrigações previstas no artigo 4º bis 
produzirão efeitos três meses após a 
entrada em vigor do presente regulamento. 
O cumprimento do disposto no artigo 4º bis 
será objecto de revisão inicial nove meses 
após a entrada em vigor do presente 
regulamento e depois disso a cada seis 
meses.

Or. en



Alteração apresentada por Dominique Vlasto

Alteração 212
ARTIGO 5

As obrigações previstas no artigo 4.º 
produzirão efeitos seis meses após a entrada 
em vigor do presente regulamento. 

As obrigações previstas no artigo 3.º 
produzirão efeitos três meses após a entrada 
em vigor do presente regulamento. 

Or. fr

Justificação

É necessário um prazo de três meses para a aplicação das tarifas grossistas para que 
os operadores possam aplicar estas novas tarifas às assinaturas de roaming 
existentes.

Para as tarifas retalhistas, é necessário um período de seis meses para que os 
operadores possam definir e aplicar novas tarifas e novas ofertas, proceder às 
modificações técnicas necessárias, produzir os suportes de comunicação para os 
clientes e formar as equipas comerciais e de serviço ao cliente.

Alteração apresentada por Giles Chichester

Alteração 213
ARTIGO 5

As obrigações previstas no artigo 4º 
produzirão efeitos seis meses após a entrada 
em vigor do presente regulamento. 

As obrigações previstas no artigo 4º 
produzirão efeitos três meses após a entrada 
em vigor do presente regulamento, ao 
abrigo do nº 5 do artigo 10º. 

Or. en

Justificação

Pretende-se que o regulamento grossista entre em vigor dois meses após a publicação 
do presente regulamento (para dar tempo à execução dos procedimentos 
operacionais, isto é, a facturação). É adequado conceder um período adicional de um 
mês antes da aplicação de controlos retalhistas, de modo a permitir que os 
procedimentos operacionais retalhistas produzam efeitos e para evitar problemas de 
liquidez se ainda não tiverem sido concretizados os benefícios das tarifas grossistas 
reduzidas.

Alteração apresentada por Angelika Niebler e Jan Christian Ehler

Alteração 214
ARTIGO 5



As obrigações previstas no artigo 4.º 
produzirão efeitos seis meses após a entrada 
em vigor do presente regulamento. 

As obrigações previstas no artigo 4.º 
produzirão efeitos três meses após a entrada 
em vigor do presente regulamento. 

Or. de

Justificação

A eurotarifa deve ser introduzida três meses após a entrada em vigor do regulamento.

Alteração apresentada por Erika Mann

Alteração 215
ARTIGO 5

As obrigações previstas no artigo 4º 
produzirão efeitos seis meses após a entrada 
em vigor do presente regulamento. 

As obrigações previstas no artigo 4º 
produzirão efeitos três meses após a entrada 
em vigor do presente regulamento. 

Or. en

Alteração apresentada por Dominique Vlasto

Alteração 216
ARTIGO 5, PARÁGRAFO 1 BIS (novo)

1 bis. As obrigações previstas no artigo 4º 
têm efeito seis meses após a entrada em 
vigor do presente regulamento. A 
conformidade com o nº 2 do artigo 4º é 
verificada pela primeira vez doze meses 
após a entrada em vigor do presente 
regulamento, e em seguida de seis em seis 
meses.

Or. fr

Justificação

É necessário um prazo de três meses para a aplicação das tarifas grossistas para que 
os operadores possam aplicar estas novas tarifas às assinaturas de roaming 
existentes.

Para as tarifas retalhistas, é necessário um período de seis meses para que os 
operadores possam definir e aplicar novas tarifas e novas ofertas, proceder às 
modificações técnicas necessárias, produzir os suportes de comunicação para os 
clientes e formar as equipas comerciais e de serviço ao cliente.



Alteração apresentada por Reino Paasilinna, em nome do Grupo PSE

Alteração 217
ARTIGO 6

Tarifas retalhistas para a recepção de 
chamadas de roaming na Comunidade

Suprimido

A tarifa retalhista total, excluindo IVA, que 
um fornecedor doméstico pode cobrar ao 
seu cliente de roaming pela recepção de 
chamadas de telefonia vocal quando em 
roaming numa rede visitada não excederá, 
por minuto, 130% da tarifa média da 
terminação móvel publicada nos termos do 
nº 3 do artigo 10º. Os limites tarifários 
previstos no presente artigo incluirão todos 
os elementos de custo fixos associados à 
oferta de chamadas de roaming
regulamentadas, tais como taxas únicas ou 
de inclusão do roaming.

Or. en

Justificação

Integrada no artigo 4º.

Alteração apresentada por Angelika Niebler e Jan Christian Ehler

Alteração 218
ARTIGO 6

Tarifas retalhistas para a recepção de 
chamadas de roaming na Comunidade

Suprimido

A tarifa retalhista total, excluindo IVA, que 
um fornecedor doméstico pode cobrar ao 
seu cliente de roaming pela recepção de 
chamadas de telefonia vocal quando em 
roaming numa rede visitada não excederá, 
por minuto, 130% da tarifa média da 
terminação móvel publicada nos termos do 
n.º 3 do artigo 10.º. Os limites tarifários 
previstos no presente artigo incluirão todos 
os elementos de custo fixos associados à 
oferta de chamadas de roaming
regulamentadas, tais como taxas únicas ou 



de inclusão do roaming. 

Or. de

Justificação

Importa renunciar a uma regulamentação abrangente do mercado retalhista. A 
eurotarifa garante, em qualquer caso, a obrigação de oferecer aos clientes de 
roaming uma tarifa mais transparente e mais favorável aos consumidores.

Alteração apresentada por Francisca Pleguezuelos Aguilar

Alteração 219
ARTIGO 6

A tarifa retalhista total, excluindo IVA, que 
um fornecedor doméstico pode cobrar ao 
seu cliente de roaming pela recepção de 
chamadas de telefonia vocal quando em 
roaming numa rede visitada não excederá, 
por minuto, 130% da tarifa média da 
terminação móvel publicada nos termos do 
n.º 3 do artigo 10.º. Os limites tarifários 
previstos no presente artigo incluirão todos 
os elementos de custo fixos associados à 
oferta de chamadas de roaming 
regulamentadas, tais como taxas únicas ou 
de inclusão do roaming.

Suprimido

Or. es

Justificação

Este tipo de chamadas está já incluído no artigo 4º.

Alteração apresentada por Erika Mann

Alteração 220
ARTIGO 6

Tarifas retalhistas para a recepção de 
chamadas de roaming na Comunidade

Suprimido

A tarifa retalhista total, excluindo IVA, que 
um fornecedor doméstico pode cobrar ao 
seu cliente de roaming pela recepção de 
chamadas de telefonia vocal quando em 
roaming numa rede visitada não excederá, 



por minuto, 130% da tarifa média da 
terminação móvel publicada nos termos do 
nº 3 do artigo 10º. Os limites tarifários 
previstos no presente artigo incluirão todos 
os elementos de custo fixos associados à 
oferta de chamadas de roaming
regulamentadas, tais como taxas únicas ou 
de inclusão do roaming.

Or. en

Alteração apresentada por Alexander Alvaro e Jorgo Chatzimarkakis

Alteração 221
ARTIGO 6

Tarifas retalhistas para a recepção de 
chamadas de roaming na Comunidade

Suprimido

A tarifa retalhista total, excluindo IVA, que 
um fornecedor doméstico pode cobrar ao 
seu cliente de roaming pela recepção de 
chamadas de telefonia vocal quando em 
roaming numa rede visitada não excederá, 
por minuto, 130% da tarifa média da 
terminação móvel publicada nos termos do 
nº 3 do artigo 10º. Os limites tarifários 
previstos no presente artigo incluirão todos 
os elementos de custo fixos associados à 
oferta de chamadas de roaming
regulamentadas, tais como taxas únicas ou 
de inclusão do roaming.

Or. el

Alteração apresentada por Herbert Reul, Werner Langen e Daniel Caspary

Alteração 222
ARTIGO 6

Tarifas retalhistas para a recepção de 
chamadas de roaming na Comunidade

Suprimido

A tarifa retalhista total, excluindo IVA, que 
um fornecedor doméstico pode cobrar ao 
seu cliente de roaming pela recepção de 
chamadas de telefonia vocal quando em 
roaming numa rede visitada não excederá, 



por minuto, 130% da tarifa média da 
terminação móvel publicada nos termos do 
n.º 3 do artigo 10.º. Os limites tarifários 
previstos no presente artigo incluirão todos 
os elementos de custo fixos associados à 
oferta de chamadas de roaming
regulamentadas, tais como taxas únicas ou 
de inclusão do roaming.

Or. de

Justificação

Para evitar uma distorção do mercado e manter a competitividade dos fornecedores 
de serviços de telefonia móvel, as tarifas do roaming internacional devem ser 
regulamentadas a nível grossista, e não retalhista.

Alteração apresentada por Gunnar Hökmark

Alteração 223
ARTIGO 6

Tarifas retalhistas para a recepção de 
chamadas de roaming na Comunidade

Suprimido

A tarifa retalhista total, excluindo IVA, que 
um fornecedor doméstico pode cobrar ao 
seu cliente de roaming pela recepção de 
chamadas de telefonia vocal quando em 
roaming numa rede visitada não excederá, 
por minuto, 130% da tarifa média da 
terminação móvel publicada nos termos do 
nº 3 do artigo 10º. Os limites tarifários 
previstos no presente artigo incluirão todos 
os elementos de custo fixos associados à 
oferta de chamadas de roaming
regulamentadas, tais como taxas únicas ou 
de inclusão do roaming.

Or. en

Justificação

Devido à pressão concorrencial, os operadores serão forçados a reduzir as tarifas 
retalhistas; isto não deve ser subordinado a qualquer regulamentação. A 
concorrência a nível nacional assegurará que as poupanças de custos serão 
devidamente transmitidas aos consumidores.



Alteração apresentada por Daniel Caspary

Alteração 224
ARTIGO 6

A tarifa retalhista total, excluindo IVA, que 
um fornecedor doméstico pode cobrar ao seu 
cliente de roaming pela recepção de 
chamadas de telefonia vocal quando em 
roaming numa rede visitada não excederá, 
por minuto, 130% da tarifa média da 
terminação móvel publicada nos termos do 
n.º 3 do artigo 10.º. Os limites tarifários 
previstos no presente artigo incluirão todos 
os elementos de custo fixos associados à 
oferta de chamadas de roaming
regulamentadas, tais como taxas únicas ou 
de inclusão do roaming.

Um fornecedor doméstico não pode cobrar 
qualquer taxa ao seu cliente de roaming,
incluindo todos os elementos de custo fixos 
associados à oferta de chamadas de roaming
regulamentadas, tais como taxas únicas ou 
de inclusão do roaming. Por outro lado, o 
operador de uma rede visitada não pode 
cobrar qualquer taxa ao fornecedor
doméstico.

Or. de

Justificação

Uma abordagem ambiciosa da nova regulamentação do roaming na UE tem de visar 
a gratuitidade, em todos os casos, das chamadas recebidas no conjunto da UE.

Alteração apresentada por Umberto Guidoni

Alteração 225
ARTIGO 6

A tarifa retalhista total, excluindo IVA, que 
um fornecedor doméstico pode cobrar ao seu 
cliente de roaming pela recepção de 
chamadas de telefonia vocal quando em 
roaming numa rede visitada não excederá, 
por minuto, 130% da tarifa média da 
terminação móvel publicada nos termos do 
n.º 3 do artigo 10.º. Os limites tarifários 
previstos no presente artigo incluirão todos 
os elementos de custo fixos associados à 
oferta de chamadas de roaming 
regulamentadas, tais como taxas únicas ou 
de inclusão do roaming.

A eurotarifa retalhista total, excluindo IVA, 
que um fornecedor doméstico pode cobrar 
ao seu cliente de roaming pela recepção de 
chamadas de telefonia vocal quando em 
roaming numa rede visitada não excederá, 
por minuto, 120% da tarifa média da 
terminação móvel publicada nos termos do 
n.º 3 do artigo 10.º. Os limites tarifários 
previstos no presente artigo incluirão todos 
os elementos de custo fixos associados à 
oferta de chamadas de roaming 
regulamentadas, tais como taxas únicas ou 
de inclusão do roaming.

Or. it



Justificação

A tarifa média de terminação traduz-se num valor absoluto que, em média, é já 
elevado para o consumidor que recebe uma chamada.

Alteração apresentada por Reino Paasilinna, em nome do Grupo PSE

Alteração 226
ARTIGO 6 BIS (novo)

Artigo 6º bis
Direcção do tráfego

As técnicas de direcção do tráfego ("traffic 
steering") não serão usadas para dificultar 
a escolha da rede visitada aos clientes de 
roaming. Essa escolha deve permanecer 
aberta até o cliente de roaming desligar o 
seu aparelho ou sair da rede visitada.

Or. en


	660783pt.doc

