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PR_COD_1am

Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
Maioria dos votos expressos

**I Processo de cooperação (primeira leitura)
Maioria dos votos expressos

**II Processo de cooperação (segunda leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar a posição comum
Maioria dos membros que compõem o Parlamento para rejeitar ou 
alterar a posição comum

*** Parecer favorável
Maioria dos membros que compõem o Parlamento, excepto nos 
casos visados nos artigos 105º, 107º, 161º e 300º do Tratado CE e 
no artigo 7º do Tratado UE

***I Processo de co-decisão (primeira leitura)
Maioria dos votos expressos

***II Processo de co-decisão (segunda leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar a posição comum
Maioria dos membros que compõem o Parlamento para rejeitar ou 
alterar a posição comum

***III Processo de co-decisão (terceira leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar o projecto comum

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta pela 
Comissão)

Alterações a textos legais

Nas alterações do Parlamento, as diferenças são assinaladas simultaneamente 
a negrito e em itálico. A utilização de itálico sem negrito constitui uma 
indicação destinada aos serviços técnicos e tem por objectivo assinalar 
elementos do texto legal que se propõe sejam corrigidos, tendo em vista a 
elaboração do texto final (por exemplo, elementos manifestamente errados 
ou lacunas numa dada versão linguística). Estas sugestões de correcção 
ficam subordinadas ao aval dos serviços técnicos visados.
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PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo ao 
roaming nas redes públicas móveis da Comunidade e que altera a Directiva 2002/21/CE 
relativa a um quadro regulamentar comum para as redes e serviços de comunicações 
electrónicas
(COM(2006)0382 – C6-0244/2006 – 2006/0133(COD))

(Processo de co-decisão: primeira leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
(COM(2006)0382)1,

– Tendo em conta o nº 2 do artigo 251º e o artigo 95º do Tratado CE, nos termos dos quais a 
proposta lhe foi apresentada pela Comissão (C6-0244/2006),

– Tendo em conta o artigo 51º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia e os 
pareceres da Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários, da Comissão do Mercado 
Interno e da Protecção dos Consumidores e da Comissão da Cultura e da Educação
(A6-0000/2007),

1. Aprova a proposta da Comissão com as alterações nela introduzidas;

2. Requer à Comissão que lhe submeta de novo esta proposta, se pretender alterá-la 
substancialmente ou substituí-la por um outro texto;

3. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho e à 
Comissão.

Texto da Comissão Alterações do Parlamento

Alteração 1
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 

(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 

  
1 Ainda não publicada em JO.
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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.

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 recentemente alguns operadores 
tenham introduzido tarifas de roaming
que oferecem aos consumidores condições 
mais favoráveis, continua a ser evidente 
que os preços ainda não reflectem os 
custos de forma apropriada.

Alteração 2
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.

Justificação

Durante os últimos meses, tem havido contínuos debates para sensibilizar os operadores. O 
sector parece já antecipar-se à regulação dos preços. Por conseguinte, não se justifica a 
fixação de um novo prazo.

Alteração 3
CONSIDERANDO 15 BIS (novo)

(15 bis) A nível grossista, nenhum 
operador da rede anfitriã deverá poder 
cobrar tarifas a qualquer outro operador 
acima desta tarifa máxima por minuto. A 
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nível retalhista, deverá também ser 
estabelecida uma tarifa inferior ou igual à 
tarifa máxima por minuto (a 
"eurotarifa"), pela qual os consumidores 
poderão optar em qualquer momento e 
que deverão poder combinar com 
qualquer pacote tarifário existente para os 
serviços nacionais.

Justificação

Introduzir uma tarifa máxima por minuto opcional 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 4
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 elementos pertinentes 
envolvidos na realização de uma chamada 
de roaming internacional (incluindo 
despesas gerais, sinalização, originação, 
trânsito e terminação da chamada).
Atendendo a que as diferenças nos custos
da oferta de serviços de roaming
internacional no que diz respeito às 
chamadas efectuadas ou recebidas no país 
visitado, com origem ou destino no país de 
origem do consumidor ou com origem ou 
destino num país terceiro, parecem ser 
negligenciáveis, deverá ser utilizado um
factor multiplicador único para calcular a 
tarifa máxima a nível grossista.

Alteração 5
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 

(19) O preço máximo de uma chamada de 
roaming internacional ao nível grossista 
deve basear-se na tarifa média por minuto 
da terminação móvel, calculada como uma 
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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.

média das tarifas em período de pico e as 
tarifas fora de período de pico, 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.

Justificação

Há indicações de que na maior parte dos Estados-Membros as autoridades reguladoras 
regularam as TTM como uma média entre as tarifas em período de pico e as tarifas fora de 
período de pico. Por conseguinte, esta base parece ser menos susceptível de manipulação do 
que ter em conta unicamente as tarifas em período de pico. 

Alteração 6
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 aplicável à 
"eurotarifa"opcional 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.
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Alteração 7
CONSIDERANDO 20 BIS (novo)

(20 bis) Com vista a aumentar a 
concorrência no mercado dos serviços 
internacionais de comunicação de dados 
por rede móvel e a tornar transparentes e 
comparáveis para o cliente as tarifas por 
serviços como o MMS (Serviço de 
Mensagem Multimédia), a Internet e a 
televisão móveis, os fornecedores 
domésticos deverão ser obrigados a 
oferecer, para além da eurotarifa, uma 
tarifa fixa mensal global que inclua todos 
os serviços internacionais de roaming e de 
comunicação de dados oferecidos pelo 
fornecedor doméstico. Essa tarifa fixa
deverá possibilitar que o consumidor 
compare os pacotes tarifários em toda a
Europa, permitindo-lhe, assim, escolher 
de entre una gama mais ampla de 
fornecedores domésticos.

Justificação

O relator aceita a posição geral da Comissão de que, com base na informação actual (ou 
seja, na avaliação de impacto), a regulação dos preços dos serviços internacionais de 
comunicação de dados ultrapassaria o âmbito do presente Regulamento. Contudo, há claros 
indícios de que o mercado de transmissão de dados não funciona bem. Com a introdução de 
uma tarifa fixa a nível europeu, o consumidor poderá comparar os pacotes tarifários em toda 
a União Europeia. Tal melhoraria a concorrência no mercado e poderia levar a um 
abaixamento dos preços do roaming.

Alteração 8
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 

Suprimido
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presente regulamento. Convém prever um 
período de seis meses para este efeito, 
para que os intervenientes no mercado 
façam as adaptações necessárias.

Alteração 9
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

Alteração 10
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.

Suprimido

Alteração 11
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 

(26) Para melhorar a transparência dos 
preços retalhistas na realização e recepção 
de chamadas de roaming, bem como no 
envio e recepção de dados, 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 e 



PR\649863PT.doc 11/27 PE 384.334v01-00

PT

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.

gratuitamente, informações sobre as tarifas 
de roaming que lhes são aplicadas no 
Estado-Membro visitado. Essas 
informações devem incluir as tarifas para 
a realização e recepção de chamadas 
vocais e para o envio e a recepção de 
dados em todas as redes visitadas 
disponíveis no Estado-Membro em 
questão. As informações devem destacar 
as diferenças entre as tarifas em período 
de pico e as outras, assim como qualquer 
outra variação temporal. No prazo de uma 
hora após entrar noutro Estado-Membro, 
um cliente em roaming deve receber do 
seu fornecedor doméstico um SMS 
automático, ou outro serviço adequado 
para os clientes com deficiência visual, 
que inclua informações personalizadas 
sobre os preços a nível retalhista 
aplicáveis à realização e recepção de 
chamadas e à transmissão e recepção de 
dados por esse cliente no Estado-Membro 
visitado. Os clientes devem poder alternar 
entre o sistema activo "push"(SMS 
automático) e o sistema "pull" (SMS a 
pedido) em qualquer momento.

Alteração 12
CONSIDERANDO 26 BIS (novo)

(26 bis) A transparência exige igualmente 
que os fornecedores proporcionem 
informações sobre as tarifas de roaming 
em caso de assinatura e que forneçam aos 
clientes actualizações periódicas sobre 
essas tarifas, assim como na 
eventualidade de se produzirem 
modificações substanciais. Em particular, 
os fornecedores domésticos devem 
facultar aos clientes informações 
completas sobre as condições que regem a 
"eurotarifa", bem como sobre a tarifa 
fixa mensal global a intervalos regulares, 
na mesma medida em que os clientes são 
informados sobre outras tarifas de 
roaming coexistentes. Os fornecedores 
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domésticos devem também informar os 
seus clientes sobre a forma de passar de
um para outro dos sistemas tarifários 
obrigatórios.

Alteração 13
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 
deverão comunicar os resultados dessa 
monitorização à Comissão de seis em seis 
meses a partir da entrada em vigor do 
presente Regulamento. As informações 
devem ser fornecidas em separado para os 
clientes empresariais e para os clientes 
que têm um contrato de pré-pagamento 
ou pós-pagamento. A Comissão deverá 
publicar um relatório sobre a evolução na 
UE de 12 em 12 meses a partir da entrada 
em vigor do presente Regulamento. As 
autoridades reguladoras nacionais devem 
assegurar que sejam disponibilizadas aos 
utilizadores das redes móveis informações 
actualizadas sobre a aplicação do presente 
regulamento. 

Alteração 14
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CONSIDERANDO 31 BIS (novo)

(31 bis) A regulação dos preços a nível 
grossista deverá cessar se existir uma 
bolsa que funcione bem na qual sejam 
negociados os minutos e/ou bits de 
roaming.

Justificação

Uma bolsa em bom funcionamento, na qual se negociem de forma anónima os minutos e/ou 
os bits de roaming criaria condições de igualdade para todos os operadores, sem 
discriminação para os pequenos operadores ou os operadores que concorram directamente 
entre si. Neste caso, deixaria de ser necessário um limite máximo de preços grossistas, que se 
destina a obter o mesmo resultado.

Alteração 15
ARTIGO 1, NÚMERO 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, que assenta na
“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 e  
mantém tanto os incentivos à inovação 
como a liberdade de escolha do 
consumidor. 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.
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Alteração 16
ARTIGO 1, NÚMERO 1 BIS (novo)

1 bis. O presente Regulamento estabelece 
normas para aumentar a transparência 
dos preços e melhorar a informação sobre 
as tarifas fornecida aos utilizadores de 
serviços internacionais de roaming, 
incluindo os serviços de comunicação de 
dados.

Alteração 17
ARTIGO 2, NÚMERO 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 regulamentada”, 
chamada de telefonia vocal móvel 
efectuada ou recebida por um cliente de 
roaming, com originação ou recepção 
numa rede visitada e com terminação numa 
rede telefónica pública da Comunidade;

Alteração 18
ARTIGO 3, PARÁGRAFO 1 BIS (novo)

Com vista a prestar serviços 
internacionais de roaming, todos os 
fornecedores domésticos terão acesso e 
utilizarão as redes de telefonia móvel 
públicas terrestres situadas nos Estados-
Membros que não os da rede doméstica

Alteração 19
ARTIGO 4, TÍTULO

Tarifas grossistas para as chamadas de 
roaming regulamentadas

Tarifas grossistas para a realização e a 
recepção de chamadas de roaming
regulamentadas

Alteração 20
ARTIGO 4, PARÁGRAFO 1

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

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 [x %] 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.

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.

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 21
ARTIGO 4, PARÁGRAFO 1 BIS (novo)

Para além da "eurotarifa"prevista no 
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primeiro parágrafo, os fornecedores 
domésticos deverão oferecer uma tarifa 
global fixa mensal equitativa à qual não 
serão aplicados limites tarifários. A tarifa 
fixa incluirá os serviços internacionais de 
roaming de comunicações vocais e de 
dados (incluindo SMS e MMS) no interior 
da Comunidade.

Justificação

O relator aceita a posição geral da Comissão de que, com base na informação actual (ou 
seja, na avaliação de impacto), a regulação dos preços dos serviços internacionais de 
comunicação de dados ultrapassaria o âmbito do presente Regulamento. Contudo, há claros 
indícios de que o mercado de transmissão de dados não funciona bem. Com a introdução de 
uma tarifa fixa a nível europeu, o consumidor poderá comparar os pacotes tarifários em toda 
a União Europeia. Tal melhoraria a concorrência no mercado e poderia levar a um 
abaixamento dos preços do roaming.

Alteração 22
ARTIGO 5, PARÁGRAFO 1

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 na data de entrada em 
vigor do presente regulamento, em 
conformidade com o nº 5 do artigo 10º.

Justificação

Durante os últimos meses, tem havido contínuos debates para sensibilizar os operadores. O 
sector parece já antecipar-se à regulação dos preços. Por conseguinte, não se justifica a 
fixação de um novo prazo.

Alteração 23
ARTIGO 6

Artigo 6 Suprimido
Tarifas retalhistas para a recepção de 
chamadas de roaming na Comunidade
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 
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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.

Alteração 24
ARTIGO 7, NÚMERO 1

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

1. Cada fornecedor doméstico fornecerá ao 
seu cliente de roaming informações 
personalizadas sobre as tarifas retalhistas 
aplicáveis à realização e recepção de 
chamadas e ao envio e recepção de SMS e 
MMS e outros serviços de comunicação 
de dados em roaming internacional por 
esse cliente no Estado-Membro visitado.

Alteração 25
ARTIGO 7, NÚMERO 2

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

Suprimido

Alteração 26
ARTIGO 7, NÚMERO 2 BIS (novo)

2 bis. No prazo de uma hora a partir da 
entrada num Estado-Membro que não o 
do fornecedor doméstico, o cliente em 
roaming terá direito a receber do seu  
fornecedor doméstico um SMS 
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automático, ou outro serviço adequado 
para os clientes com deficiência visual, 
que inclua unicamente informação 
personalizada sobre os preços retalhistas 
aplicáveis à realização e recepção de 
chamadas e ao envio e recepção de SMS e 
MMS e quaisquer outros serviços de 
comunicação de dados por esse cliente em 
todas as redes do Estado-Membro 
visitado. Os clientes devem poder alternar 
entre o sistema "push"(informação 
automática sobre os preços via SMS) e o 
sistema "pull" (informação a pedido 
sobre os preços via SMS ) em qualquer 
momento.

Alteração 27
ARTIGO 7, NÚMERO 3

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

3. O serviço informativo atrás referido 
deverá ser fornecido gratuitamente.

Alteração 28
ARTIGO 7, NÚMERO 4

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

Suprimido

Alteração 29
ARTIGO 7, NÚMERO 5

5. Os fornecedores domésticos fornecerão 
aos novos clientes, na altura da inscrição 
no serviço, informações completas sobre as 

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

tarifas aplicáveis ao roaming. Fornecerão 
também aos seus clientes, periodicamente, 
actualizações das tarifas aplicáveis ao 
roaming, e, além disso, sempre que tais 
tarifas sofram alterações substanciais. Os 
fornecedores domésticos facultarão de 
imediato a todos os seus clientes 
informações completas sobre as condições 
que regem a "eurotarifa" prevista no 
primeiro parágrafo do artigo 4º e a tarifa 
fixa mensal global a que se refere o 
segundo parágrafo do artigo 4.º, e 
explicarão o procedimento para a 
passagem de uma para a outra destas 
tarifas obrigatórias.

Alteração 30
ARTIGO 8, NÚMERO 6

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

6. As autoridades reguladoras nacionais 
monitorizarão a evolução dos preços 
grossistas e retalhistas no fornecimento, 
aos clientes de roaming, de serviços de 
roaming de comunicações vocais, 
nomeadamente nas regiões ultraperiféricas 
da Comunidade, e comunicarão os 
resultados de tal monitorização à Comissão
de seis em seis meses a partir da entrada 
em vigor do presente Regulamento. As 
informações devem ser fornecidas em 
separado para os clientes empresariais e 
para os clientes que têm um contrato de 
pré-pagamento ou pós-pagamento.
Com base nos relatórios das autoridades 
reguladoras nacionais, e tendo em conta  
o parecer do Grupo de Reguladores 
Europeus, a Comissão apresentará ao
Parlamento Europeu e ao Conselho, no 
prazo de 12 meses a partir da entrada em
vigor do presente Regulamento, uma 
análise dos preços grossistas e retalhistas 
do roaming internacional na 
Comunidade. Se os preços retalhistas do 
roaming internacional não tiverem 
descido de forma significativa após a 
entrada em vigor do presente 
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Regulamento, a Comissão, em aplicação 
do procedimento de regulamentação com 
controlo a que se refere o nº 2 do artigo
13.º, adaptará o factor multiplicador da 
tarifa de terminação móvel prevista no
Anexo I.

Alteração 31
ARTIGO 8, NÚMERO 6 BIS (novo)

6 bis. As autoridades reguladoras 
nacionais monitorizarão a evolução dos 
preços grossistas e retalhistas no 
fornecimento aos clientes de roaming de 
SMS e de outros serviços de comunicação 
de dados e comunicarão os resultados de 
tal monitorização à Comissão de seis em 
seis meses a partir da entrada em vigor do 
presente Regulamento. As informações 
devem ser fornecidas em separado para os 
clientes empresariais e para os clientes 
que têm um contrato de pré-pagamento 
ou pós-pagamento.
Com base nos relatórios das autoridades 
reguladoras nacionais, a Comissão 
apresentará ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho, no prazo de 18 meses a partir 
da entrada em vigor do presente 
Regulamento, uma análise dos preços 
grossistas e retalhistas dos serviços de 
comunicação de dados em roaming 
internacional na Comunidade. Se os 
preços da comunicação de dados em 
roaming internacional não tiverem 
descido de forma significativa após a 
entrada em vigor do presente 
Regulamento, a Comissão avaliará a 
necessidade de uma regulamentação para 
reduzir os preços da prestação de serviços 
de comunicação de dados em roaming 
internacional e, se necessário, 
apresentará uma proposta.

Alteração 32
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ARTIGO 12, PARÁGRAFO 1

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

A Comissão examinará o funcionamento 
do presente regulamento e apresentará 
relatórios ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho no prazo de dois anos após a data 
da sua entrada em vigor. A Comissão 
incluirá nesses relatórios a sua 
argumentação quanto à persistência da 
necessidade de regulamentação, à 
pertinência da introdução de disposições 
do tipo "quem chama paga" e à 
possibilidade de revogação do presente 
regulamento, tendo em conta a evolução do 
mercado e da concorrência e a existência 
ou não de uma bolsa que funcione bem 
na qual sejam negociados minutos e bits 
de roaming. Para esse efeito, a Comissão 
pode solicitar informações aos Estados-
Membros e às autoridades reguladoras 
nacionais, que lhas devem fornecer sem 
atrasos indevidos.

Alteração 33
ANEXO I

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

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

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

A tarifa grossista total que um operador de 
uma rede visitada pode cobrar a um
operador da rede doméstica do cliente de 
roaming pela realização de uma chamada 
de roaming regulamentada com originação 
nessa rede visitada não pode exceder, por 
minuto, um montante igual à tarifa média 
da terminação móvel publicada nos termos 
do n.º 3 do artigo 10.º, multiplicada por [y] 
para todas as chamadas para uma rede de 
telefone pública quer do Estado-Membro 
em que se situa a rede visitada quer de um 
Estado-Membro que não o da rede visitada. 

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

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

Alteração 34
ANEXO II, PONTO (1), ALÍNEA (A)

(a) “TTM (tarifa da terminação móvel) 
média nacional ponderada”, a média da 
TTM por operador com PMS (poder de 
mercado significativo), ponderada com 
base no número de assinantes activos por 
operador com PMS,

(a) “TTM (tarifa da terminação móvel) 
média nacional ponderada”, a média da 
TTM por operador com PMS (poder de 
mercado significativo), ponderada com 
base no total de minutos de tráfego por 
operador com PMS,

Alteração 35
ANEXO II, PONTO (1), ALÍNEA (B)

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

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

Alteração 36
ANEXO II, PONTO (1), ALÍNEA (D)
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(d) “Assinantes activos por operador com 
PMS", a soma dos assinantes activos do 
próprio operador com PMS mais o 
número de assinantes activos dos outros 
fornecedores móveis que utilizam a rede 
desse operador com PMS na terminação 
de chamadas vocais destinadas os seus 
clientes,

Suprimido

Alteração 37
ANEXO II, PONTO (1), ALÍNEA (E)

(e) “Assinantes activos”, o número dos 
assinantes activos de serviços móveis (em 
regime de pré- ou pós-pagamento), 
determinado segundo uma metodologia 
aprovada pela autoridade reguladora 
nacional.

Suprimido

Alteração 38
ANEXO II, PONTO (2)

(2) A tarifa média da terminação móvel 
publicada em conformidade com o n.º 3 do 
artigo 10.º será a média da TTM média 
nacional ponderada, ela própria ponderada 
com base no número total de assinantes 
activos em cada Estado-Membro. Será 
calculada utilizando as informações 
especificadas no n.º 3 do presente anexo 
que tenham sido comunicadas à Comissão 
pelas autoridades reguladoras nacionais na 
sequência de um pedido nos termos dos 
n.ºs 2 ou 4 do artigo 10.º

(2) A tarifa média da terminação móvel 
publicada em conformidade com o n.º 3 do 
artigo 10.º será a média da TTM média 
nacional ponderada. Será calculada 
utilizando as informações especificadas no 
n.º 3 do presente anexo que tenham sido 
comunicadas à Comissão pelas autoridades 
reguladoras nacionais na sequência de um 
pedido nos termos dos n.ºs 2 ou 4 do artigo 
10.º
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Introdução

A possibilidade de os cidadãos europeus utilizarem os seus telemóveis quando viajam no 
estrangeiro é um elemento-chave quando falamos de um mercado interno das comunicações 
móveis na Europa. O mercado actual de roaming apresenta um disfuncionamento manifesto
que impede os cidadãos europeus de utilizarem o seu telemóvel quando se deslocam de um 
Estado-Membro para outro. 

Apoiamos claramente a ideia-mestra da proposta de regulamento da Comissão relativo ao 
roaming nas redes públicas móveis da Comunidade. No entanto, pensamos que podem ser 
introduzidas melhorias no que respeita, por um lado, ao aumento da transparência dos preços 
para os consumidores, no sentido de permitir que estes efectuem uma escolha informada, 
e, por outro lado, à criação de uma igualdade de condições para os operadores de redes 
móveis, com vista a aumentar a concorrência no mercado interno de roaming. 

O Parlamento Europeu respeita os esforços empreendidos pela Comissão para regulamentar as 
tarifas dos serviços internacionais de transferências de dados pela rede móvel com base nas 
informações de que dispõe actualmente sobre este segmento de mercado, em especial sem a 
realização de uma análise de impacte adequada. No entanto, o Parlamento Europeu sublinha a 
necessidade premente de avaliar e supervisionar estreitamente este segmento de mercado, já 
que parecem existir fortes indícios de disfuncionamento a este nível. 

I. Disfuncionamento do mercado 

1. Preços muito elevados 
Os preços facturados aos utilizadores quando efectuam chamadas do estrangeiro no seu 
telemóvel variam entre elevados e (frequentemente) excessivos. Embora as tarifas sejam 
anormalmente elevadas em particular no mercado de retalho, há elementos que indicam 
que as tarifas grossistas praticadas pelos operadores da rede anfitriã, em especial sobre os 
operadores mais pequenos, estão muito acima dos custos suportados por aqueles, impedindo 
assim uma concorrência equitativa. 

2. Falta de transparência 
Os cidadãos europeus necessitam de comunicações homogéneas e qualidade. Se 
considerarmos que 8 em cada 10 cidadãos da UE possuem um telemóvel e que em certos 
Estados-Membros a taxa de penetração da telefonia móvel ultrapassa os 100% (123,2% em
Itália, 117,1% em Portugal, 116,3% no Reino Unido)1, essa necessidade torna-se manifesta.
Por conseguinte, é essencial instaurar mecanismos de preços transparentes. Entre 
empresas, a transparência deve garantir o funcionamento do mercado interno. Entre empresas 
e clientes, o objectivo principal é fornecer ao consumidores informações completas e 
comparáveis sobre as tarifas aplicadas a fim de lhes permitir escolher com todo o 
conhecimento de causa. 

II. Inconvenientes do disfuncionamento do mercado interno das telecomunicações

  
1 No final  do quarto trimestre de 2005. Fonte: Crédit Suisse, análise do Prof. Gerpott. 
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1. Não cumprimento dos objectivos da estratégia de Lisboa 
O principal objectivo da agenda de Lisboa é fazer da Europa a economia baseada no 
conhecimento mais competitiva do mundo até 2010. O Conselho Europeu de Março de 2005 
solicitou à Comissão, ao Conselho e aos Estados-Membros que relançassem a Estratégia de 
Lisboa, centrando-a no crescimento e no emprego na Europa. Um mercado de trabalho com 
um funcionamento equitativo poderia incentivar o crescimento e fornecer um novo ímpeto a
uma economia europeia competitiva. Para que o mercado europeu seja competitivo a nível 
mundial, é necessário um mercado interno dinâmico sem obstáculos internos. Ora, preços 
injustificadamente elevados, que impedem os consumidores de utilizar o seu telemóvel, 
constituem barreiras ao mercado interno dos serviços. 

2. Ausência de criação de um mercado interno baseado no conhecimento 
O mercado das comunicações móveis, que faz parte do grande mercado dos serviços ligados à 
sociedade da informação, inclui não só a telefonia móvel, mas também a prestação de outros 
serviços mais modernos de comunicações móveis. Em especial, a Voz por Protocolo Internet 
(VoIP), as redes de terceira geração, o GPS, as ligações WiFi, a televisão e a Internet móveis, 
bem como os novos aparelhos portáteis capazes de assegurar a transferência de dados pela 
rede móvel em grande escala, oferecem perspectivas de evolução prometedoras que não 
deverão ser comprometidas por uma ausência de procura devida a preços dissuasivos. 

3. A auto-regulação não funciona 
Num sistema em auto-regulação, os operadores ou as associações negociariam entre si para 
produzir directrizes a nível europeu. Os operadores teriam de garantir reduções de preços 
substanciais quer a nível grossista quer a nível retalhista. Ora, nenhuma proposta neste sentido 
parece ainda ter sido apresentada. 

4. Disfuncionamento em números 
Os estudos levados a cabo mostram que: 

• praticamente 8 em cada 10 europeus possuem um telemóvel; 
• os utilizadores de telemóveis recorrem largamente aos serviços de roaming

internacional, uma vez que a maioria deles (9 em cada 10) opta por esta fórmula 
quando viaja para o estrangeiro, em vez de comprar um novo cartão SIM; 

• uma nítida maioria de utilizadores restringe as suas comunicações móveis quando 
viaja para o estrangeiro; 

• o custo excessivo das comunicações é de longe (81% das respostas) a principal razão 
pela qual os europeus utilizam menos frequentemente o seu telefone quando estão no 
estrangeiro; 

• há uma manifesta falta de transparência no que se refere aos preços, uma vez que 4 
em cada 10 europeus não têm qualquer ideia sobre o custo das chamadas; 

• uma vasta maioria de europeus (70% das respostas) deseja que a UE tome medidas no 
sentido de regulamentar o preço das chamadas e das mensagens de texto, para que as 
tarifas de roaming não sejam anormalmente mais elevadas do que as tarifas locais. 
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B. Melhorias propostas 
O regulamento tem por objectivo final criar um mercado interno europeu das 
telecomunicações que funcione bem. As barreiras geográficas que impedem uma concorrência 
dinâmica têm de ser ultrapassadas. Há que aumentar a transparência para os consumidores,
assim como para os profissionais do sector, o que contribuirá em parte para atingir o objectivo 
geral. 

5. Regulamentação a nível grossista
A regulamentação dos preços a nível grossista constitui o elemento-chave para que os 
objectivos acima fixados sejam atingidos. A regulamentação dos preços permitirá pôr em pé 
de igualdade todos os operadores, grandes e pequenos, antigos e novos (acesso ao mercado), 
do Norte e do Sul (turismo), do Leste ou do Oeste (nível de rendimentos), a fim de garantir 
uma concorrência equitativa. Para esse efeito, todos os operadores deverão estar sujeitos a 
uma obrigação de transporte ("must carry") para os serviços de roaming a nível
grossista. 
A regulamentação a nível grossista deve assentar numa base transparente, não ser susceptível 
de manipulação, ser aplicável da mesma forma em todos os Estados-Membros e não constituir 
um encargo administrativo excessivo para as autoridades reguladoras. 

A regulamentação a nível grossista deve basear-se nas tarifas de terminação móvel (TTM)
correspondentes à média dos 27 Estados-Membros. O máximo tarifário absoluto a nível
grossista é calculado multiplicando a TTM média por um factor único. Nenhum operador 
de rede móvel poderá impor a outro operador tarifas superiores a este limite.

A regulamentação dos preços a nível grossista deveria entrar em vigor imediatamente. 

6. Cláusula de caducidade

Se o sector da telefonia móvel criasse uma bolsa abrangendo todo o mercado europeu de 
roaming (chamadas recebidas e efectuadas), os operadores que negociassem a totalidade do 
seu volume de minutos de roaming deixariam de estar sujeitos à regulamentação do mercado 
grossista. 

7. Regulamentação a nível retalhista
A regulamentação dos preços a nível retalhista deverá sobretudo assegurar que as reduções de 
preços efectuadas pelos operadores a nível grossista se reflictam nos consumidores, deixando 
ao mesmo tempo aos operadores uma margem suficiente para a introdução de novos serviços 
e novos pacotes tarifários. 

O máximo tarifário absoluto a nível retalhista deverá ser aplicável unicamente a uma tarifa 
de retalho regulamentada ("eurotarifa") que todos os operadores devem obrigatoriamente
propor. Essa tarifa consistiria num preço global por chamada ou por unidade de tempo e 
poderia, caso necessário, ser adaptada pelo Parlamento Europeu e pelo Conselho. Os 
operadores devem fornecer informações completas sobre as condições que regem esta tarifa e 
permitir que os consumidores optem facilmente pela "eurotarifa". 

A fim de aumentar a concorrência no mercado da transferência de dados pela rede móvel e de
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criar tarifas comparáveis para todos os serviços de roaming à escala europeia, os operadores 
devem igualmente oferecer um montante mensal global fixo para as comunicações 
internacionais. Este montante fixo deve incluir a taxa de base, o custo das comunicações 
nacionais e internacionais efectuadas em roaming, os custos da transferência de dados pela 
rede móvel (SMS, MMS, televisão móvel, etc..) e de todos os serviços susceptíveis de serem
propostos ulteriormente ao consumidor. O montante fixo não será objecto de qualquer 
regulamentação de preços. 

Se ambos os requisitos ("eurotarifas" e montante fixo global) forem satisfeitos pelos 
operadores, nenhum dos outros modelos de tarifas, existentes ou novos, para as 
chamadas em roaming internacional estará sujeito a regulamentação, o que dará aos 
operadores a possibilidade de adaptar os seus pacotes de serviços às necessidades dos seus 
clientes.

A regulamentação dos preços a nível retalhista deverá entrar em vigor com a maior brevidade
e expirará quando forem superadas as barreiras geográficas em matéria de preços e for 
estabelecido um mercado interno que funcione bem. 

8. Transparência

Um sistema activo de envio automático de informações sobre os preços ("push system") é 
preferível a um sistema de envio de informações a pedido ("pull system"). A fim de evitar o 
envio de mensagens não solicitadas (spamming), a informação deve ser limitada às tarifas e os 
consumidores devem ter a possibilidade de mudar para um sistema "pull" se assim o 
desejarem.

Os consumidores devem ser informados em tempo real sobre os custos do roaming. 

Importa assegurar a proporcionalidade dos custos relativos à informação dos consumidores. 

A fim de poder reflectir as reduções de preços efectuadas a nível grossista, há que aumentar a 
transparência sobre os preços praticados entre os operadores. Enquanto não houver uma
autoridade reguladora europeia, as autoridades nacionais são convidadas a garantir a 
transparência. 

9. Medidas complementares 

O Parlamento Europeu convida a Comissão a supervisionar estreitamente a evolução dos 
preços na transferência internacional de dados pela telefonia móvel e a examinar a 
necessidade de um outro regulamento neste domínio. O relator aponta para os elevados riscos 
que os preços excessivos colocam para a inovação e as novas tecnologias e serviços neste 
domínio.

C. Objectivos a atingir 
Neste contexto, a proposta de regulamento deve alcançar uma abordagem equilibrada que 
tenha em conta tanto os interesses do cliente como os interesses do sector das 
telecomunicações móveis. Tal deverá produzir uma redução significativa dos preços de
roaming, garantindo ao mesmo tempo uma igualdade de condições para a competitividade dos 
operadores de telefonia móvel.


