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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

O Regulamento relativo à itinerância ora em vigor (de 2007, alterado em 2009) prevê tarifas 
regulamentadas para chamadas e mensagens SMS itinerantes, mas expirará em 30 de junho de 
2012. Este Regulamento tem-se mostrado eficaz e reduziu consideravelmente os preços, tanto 
das chamadas, como das mensagens escritas itinerantes. Porém, os preços retalhistas 
mantêm-se muito próximos das tarifas máximas fixadas pela União, não existindo ainda 
concorrência.

A relatora gostaria de recordar que a Comissão inclui entre os seus objetivos, no âmbito da 
Agenda Digital Europeia, o de, em 2015, a diferença entre as tarifas de roaming e as das 
comunicações nacionais dever ser quase nula. A relatora é de opinião que, para nos 
aproximarmos deste objetivo, é necessário encontrar uma solução que garanta a concorrência 
e o funcionamento efetivo do mercado de itinerância mesmo após a data estabelecida. A 
relatora recorda que os esforços empreendidos no desenvolvimento de redes de banda larga 
poderão favorecer a emergência de ferramentas alternativas aos serviços de itinerância.

A nova proposta de regulamento (Itinerância III) mantém a regulamentação das tarifas das 
chamadas e mensagens escritas itinerantes e introduz um novo elemento essencial: uma 
eurotarifa para os serviços retalhistas de dados em itinerância. A proposta apresenta 
igualmente medidas estruturais para estimular a concorrência, sendo que os limites máximos 
das tarifas se mantêm, enquanto "rede de segurança" temporária para os consumidores, até 
que a própria concorrência provoque a sua redução.

A partir de 1 de julho de 2014, os clientes terão a possibilidade de assinar um contrato de 
serviços de itinerância separado do contrato de serviços móveis nacional. Esta nova 
possibilidade favorece a concorrência no mercado dos serviços de itinerância e representa 
uma evolução. A regulamentação dos preços retalhistas vai manter-se até 1 de junho de 2016, 
mas pode ser prorrogada até à entrada efetiva em vigor das medidas estruturais definidas.

Limites máximos das tarifas e medidas estruturais

A relatora deseja salientar que existe margem para uma redução dos limites máximos das 
tarifas propostos pela Comissão. Contudo, os preços elevados devem-se ao facto de não 
existir concorrência no mercado dos serviços de itinerância, que, por sua vez, se deve a 
problemas estruturais do mercado. Por este motivo, a solução para a atual situação deve 
basear-se em medidas estruturais apoiadas por uma regulamentação temporária dos preços. Os 
limites máximos das tarifas (grossistas e retalhistas) devem permitir a entrada de novos 
prestadores no mercado, aumentando, por conseguinte, a concorrência.

Não obstante, considerando que a tecnologia evolui rapidamente e que as soluções técnicas 
para a dissociação debatidas até à data apresentam, na sua generalidade, enormes vantagens, 
mas também retrocessos e incertezas, a relatora considera que o Regulamento não deve 
promover quaisquer soluções técnicas. Deve, por outro lado, identificar e manter 
determinados elementos-chave que as soluções técnicas devem ter em conta (incluindo a 
possibilidade de manter o mesmo número de assinante de serviços móveis), enquanto a 
decisão final sobre a natureza das mesmas caberá aos peritos técnicos na matéria. Esta 
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metodologia garante o funcionamento efetivo do novo Regulamento, já que os consumidores 
não ficam impossibilitados de utilizar os novos serviços por razões de complexidade 
excessiva. Evita também a adoção de legislação que já esteja desatualizada à data da sua 
aplicação.

Proteção dos consumidores e transparência

Observou-se em vários relatórios que a transparência dos preços tem melhorado 
consideravelmente devido à aplicação dos anteriores regulamentos relativos à itinerância.
Todavia, a relatora deseja recordar que é necessário continuar a efetuar progressos nesta 
matéria.

Aquando da preparação das alterações estruturais propostas, é necessário prestar especial 
atenção à facilidade de utilização e à transparência; deve ser fornecida informação clara e 
compreensível aos consumidores para facilitar a comparação de preços e a eventual mudança 
de prestador de serviços de itinerância.

Os consumidores devem receber uma mensagem escrita contendo informação pormenorizada 
sobre os preços de itinerância à chegada a outro país, tanto dentro como fora da União. Além 
disso, para evitar más surpresas nas faturas, o "limite máximo de segurança" de 50 euros ou 
de outro valor à escolha deve aplicar-se também à itinerância em países terceiros. O 
consumidor deve ainda receber uma notificação da operadora sempre que se aproximar do 
"limite máximo de segurança" do serviço de itinerância.

A título de consideração geral, a relatora sublinha que a Comissão devia ter aproveitado esta 
reformulação como oportunidade para definir uma estrutura mais clara para o Regulamento, 
através da consolidação das disposições em matéria de proteção dos consumidores (incluindo 
as más surpresas nas faturas) e de requisitos de transparência aplicáveis aos serviços de 
itinerância, aditando medidas específicas para as chamadas de voz, às mensagens SMS, às 
mensagens MMS e aos serviços de dados em itinerância. Esta medida teria permitido aos 
cidadãos adquirirem um maior conhecimento dos seus direitos, tornando este regulamento 
mais compreensível e promovendo simultaneamente uma legislação mais adequada.
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ALTERAÇÕES

A Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores insta a Comissão da 
Indústria, da Investigação e da Energia, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar 
as seguintes alterações no seu relatório:

Alteração 1

Proposta de regulamento
Considerando 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) O objetivo de reduzir a diferença 
entre as tarifas das comunicações 
nacionais e as de itinerância proposto 
pela Comissão no quadro de avaliação 
comparativa 2011-20151, posteriormente 
subscrito pelos Estados-Membros, em 
novembro de 2009, e constante da 
Comunicação da Comissão intitulada 
"Uma Agenda Digital para a Europa"2 

deve permanecer também o objetivo do 
presente Regulamento. A venda de 
serviços de itinerância separada dos 
serviços de comunicações móveis 
nacionais deve aumentar a concorrência, 
e, por conseguinte, reduzir os preços de 
itinerância para os clientes, tendo em 
vista alcançar um mercado europeu 
comum das comunicações móveis sem 
diferenciação entre tarifas nacionais e de 
itinerância.
__________________
1http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/
i2010/docs/benchmarking/benchmarking_digital_
europe_2011-2015.pdf
2 COM (2010)0245.

Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 2
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Texto da Comissão Alteração

(2) Os preços elevados das comunicações 
vocais e de dados e das mensagens SMS 
em itinerância,  pagos pelos utilizadores 
das redes telefónicas móveis públicas, 
nomeadamente os estudantes, as pessoas 
em viagens profissionais e os turistas, ao 
utilizarem os seus telemóveis quando 
viajam na União,  constituem motivo de 
preocupação para os consumidores,  as 
autoridades reguladoras nacionais e as 
instituições da União. Os preços retalhistas 
excessivos resultam de 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. Muitas vezes, as 
reduções nos preços grossistas não se 
repercutem no cliente retalhista. Embora 
alguns operadores tenham recentemente 
introduzido tarifas de itinerância (roaming) 
que oferecem aos consumidores condições 
mais favoráveis e preços um pouco  mais 
baixos, continua a ser evidente que a 
relação entre os preços e os custos está 
longe de ser  a que prevaleceria num 
mercado competitivo.

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-A) As elevadas tarifas de itinerância 
praticadas são uma importante barreira 
para os cidadãos que queiram estudar ou 
trabalhar num país diferente do 
Estado-Membro de onde são oriundos.
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Alteração 4
Proposta de regulamento
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) Os dados sobre a evolução dos preços 
dos serviços de voz, SMS e de dados  em 
itinerância no interior da União  desde a 
entrada em vigor do Regulamento (CE) 
n.º 717/2007 e do regulamento que o altera, 
o Regulamento (CE) n.º 544/2009  , 
incluindo, nomeadamente, os dados 
recolhidos pelas autoridades reguladoras 
nacionais e comunicados com 
periodicidade trimestral por meio do 
ORECE  , não permitem  inferir se a 
concorrência aos níveis retalhista ou 
grossista se desenvolveu razoavelmente 
e  será sustentável a partir de junho 
de  2012  na ausência de medidas 
reguladoras: indicam que tanto os preços 
retalhistas como os grossistas continuam  a 
fixar-se muito perto dos limites 
estabelecidos pelo Regulamento (CE) 
n.º 717/2007, com a redação que lhe foi 
dada pelo Regulamento (CE) 
n.º 544/2009,  havendo escassa 
concorrência abaixo desses limites.

(16) Os dados sobre a evolução dos preços 
dos serviços de voz, SMS e de dados  em 
itinerância no interior da União  desde a 
entrada em vigor do Regulamento (CE) 
n.º 717/2007 e do regulamento que o altera, 
o Regulamento (CE) n.º 544/2009  , 
incluindo, nomeadamente, os dados 
recolhidos pelas autoridades reguladoras 
nacionais e comunicados com 
periodicidade trimestral por meio do 
ORECE  , não permitem  inferir se a 
concorrência aos níveis retalhista ou 
grossista se desenvolveu razoavelmente 
e  será sustentável a partir de junho 
de  2012  na ausência de medidas 
reguladoras: indicam que tanto os preços 
retalhistas como os grossistas continuam a 
ser muito mais elevados do que os preços 
da comunicações nacionais e a fixar-se 
muito perto dos limites estabelecidos pelo 
Regulamento (CE) n.º 717/2007, com a 
redação que lhe foi dada pelo Regulamento 
(CE) n.º 544/2009,  havendo escassa 
concorrência abaixo desses limites.

Alteração 5

Proposta de regulamento
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) A caducidade, em junho de 2012, das 
salvaguardas regulamentares aplicáveis aos 
serviços de itinerância na União, aos níveis 
grossista e retalhista, por força do 
Regulamento (CE) n.º 717/2007, com a 
redação que lhe foi dada pelo Regulamento 
(CE) n.º 544/2009, daria, pois, azo ao risco 
significativo de a subjacente ausência de 
pressões concorrenciais no mercado da 

(17) A caducidade, em junho de 2012, das 
salvaguardas regulamentares aplicáveis aos 
serviços de itinerância na União, aos níveis 
grossista e retalhista, por força do 
Regulamento (CE) n.º 717/2007, com a 
redação que lhe foi dada pelo Regulamento 
(CE) n.º 544/2009, daria, pois, azo ao risco 
significativo de a subjacente ausência de 
pressões concorrenciais no mercado da 
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itinerância e o incentivo para os operadores 
móveis maximizarem as suas receitas com 
a itinerância resultarem num regresso a 
preços retalhistas e grossistas da itinerância 
na União que não refletiriam 
razoavelmente os custos subjacentes da 
prestação do serviço, desse modo pondo 
em causa os objetivos do regulamento. A 
intervenção reguladora no mercado dos 
serviços móveis de itinerância deverá, pois, 
ser prorrogada para além de 30 de junho de 
2012, a fim de assegurar o bom 
funcionamento do mercado interno para 
que a concorrência se possa desenvolver, 
garantindo simultaneamente que os 
consumidores continuarão a gozar da 
certeza de que não lhes será cobrado um 
preço excessivo, em comparação com 
preços nacionais competitivos.

itinerância e o incentivo para os operadores 
móveis maximizarem as suas receitas com 
a itinerância resultarem num regresso a 
preços retalhistas e grossistas da itinerância 
na União que não refletiriam 
razoavelmente os custos subjacentes da 
prestação do serviço, desse modo pondo 
em causa os objetivos do regulamento. A 
intervenção reguladora no mercado dos 
serviços móveis de itinerância deverá, pois, 
ser prorrogada para além de 30 de junho de 
2012, a fim de assegurar que haverá uma 
redução substancial das tarifas, tendo 
como objetivo – tal como determina a 
Agenda Digital Europeia – que em 2015 
não haja mais diferenças entre as tarifas
nacionais e de itinerância.

Alteração 6

Proposta de regulamento
Considerando 17-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(17-A) A salvaguarda dos princípios da 
neutralidade e da transparência da 
Internet e a capacidade de os utilizadores 
finais acederem e distribuírem 
informação, correndo as aplicações e os 
serviços da sua escolha, deverão tornar-se 
ainda mais importantes, à medida que é 
realizado o mercado único digital, 
especialmente através dos serviços de 
itinerância.

Alteração 7
Proposta de regulamento
Considerando 17-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(17-B) De acordo com a Comunicação da 
Comissão intitulada "Uma Agenda 
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Digital para a Europa", a meta da 
"banda larga de base" consiste em que 
estas redes cubram a totalidade dos 
cidadãos da União em 2013. Além disso, a 
Comissão, na sua Comunicação intitulada 
"Banda larga europeia: investir no 
crescimento induzido pelas tecnologias 
digitais"1, descreve a forma como podem 
ser promovidas a implantação e captação 
da banda larga de débito elevado e de 
débito muito elevado na União, de forma 
a estimular o desenvolvimento da 
economia digital, permitindo o 
lançamento de novos serviços.
_____________
1COM (2010) 0472.

Alteração 8
Proposta de regulamento
Considerando 17-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(17-C) O desenvolvimento das redes de 
banda larga sem fios que permitem o 
acesso à Internet e a outras aplicações 
inovadoras constitui um objetivo 
fundamental da União e, neste âmbito, o 
primeiro programa plurianual da política 
do espetro radioelétrico estabelecido pela 
[Decisão n.º .../.../UE do Parlamento 
Europeu e do Conselho...] procura 
atribuir atempadamente o espetro 
radioelétrico suficiente e adequado para 
apoiar a realização dos objetivos da União 
e satisfazer melhor a crescente procura de 
tráfego de dados sem fios. o Parlamento 
Europeu, na sua Resolução de 6 de julho 
de 2011, sobre a "Banda larga europeia: 
investir no crescimento induzido pelas 
tecnologias digitais"1 insta a Comissão a 
coordenar as melhores práticas entre os 
Estados-Membros no domínio do acesso 
do público a redes sem fios de débito 
elevado nos transportes públicos.
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_____________
1 Textos aprovados, P7_TA(2011)0322.

Alteração 9
Proposta de regulamento
Considerando 17-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

(17-D) A Comissão, na sua Comunicação 
relativa ao"Relatório intercalar sobre o
estado de desenvolvimento dos serviços de 
roaming na União Europeia"1, nota que o 
progresso tecnológico e/ou as alternativas 
aos serviços de itinerância, como a 
disponibilidade de voz por protocolo 
Internet (VoIP) ou WiFi poderão tornar o 
mercado da itinerância na União mais 
concorrencial; embora estas alternativas, 
em especial os serviços VoIP, estejam a 
ser cada vez mais utilizadas a nível 
doméstico, não se têm registado 
progressos significativos na sua utilização 
em itinerância.
_____________
1COM(2010) 0356.

Alteração 10

Proposta de regulamento
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) Consequentemente, devem ser 
estabelecidas regras que imponham a 
obrigação de satisfazer os pedidos 
razoáveis de acesso grossista às redes de 
comunicações móveis públicas para efeitos 
de oferta de serviços de itinerância. Esses 
pedidos só devem ser recusados com base 
em critérios objetivos e devidamente 
fundamentados, determinados caso a caso 
pelas autoridades reguladoras nacionais em 

(19) Consequentemente, devem ser 
estabelecidas regras que imponham a 
obrigação de satisfazer os pedidos 
razoáveis de acesso grossista às redes de 
comunicações móveis públicas para efeitos 
de oferta de serviços de itinerância. Esses 
pedidos só devem ser recusados com base 
em critérios objetivos e devidamente 
fundamentados, determinados caso a caso 
pelas autoridades reguladoras nacionais em 
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consonância com o processo de resolução 
de litígios referido no artigo 17.º. A fim de 
assegurar condições equitativas, o acesso 
grossista para efeitos de oferta de serviços 
de itinerância deve ser concedido em 
conformidade com as obrigações 
regulamentares estabelecidas no presente 
regulamento aplicáveis ao nível grossista e 
deve ter em conta os diferentes elementos 
de custo necessários para a oferta desse 
acesso. A adoção de uma estratégia 
regulamentar coerente para o acesso 
grossista com vista à oferta de serviços de 
itinerância evitará distorções entre os 
Estados-Membros.

consonância com o processo de resolução 
de litígios referido no artigo 17.º. A fim de 
assegurar condições equitativas, o acesso 
grossista para efeitos de oferta de serviços 
de itinerância deve ser concedido em 
conformidade com as obrigações 
regulamentares estabelecidas no presente 
regulamento aplicáveis ao nível grossista e 
com as disposições pertinentes da Diretiva 
2002/19/CE, que inclui normas relativas à 
não discriminação e à interoperabilidade, 
e deve ter em conta os diferentes elementos 
de custo necessários para a oferta desse 
acesso. A adoção de uma estratégia 
regulamentar coerente para o acesso 
grossista com vista à oferta de serviços de 
itinerância evitará distorções entre os 
Estados-Membros.

Alteração 11
Proposta de regulamento
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

(22) Os consumidores devem ter o direito 
de optar pela compra de serviços de 
itinerância separada do seu pacote móvel 
doméstico. Devem ser definidos princípios
de base no que respeita à disponibilização 
da venda separada de serviços de 
itinerância, que deve ser estabelecida de 
forma coordenada em toda a União. Os 
consumidores devem poder escolher outro 
prestador de serviços de itinerância, sem 
mudar o número, de tal modo que seja 
garantida a interoperabilidade dos serviços, 
que serão prestados em qualquer ponto da 
União e com o mesmo nível de qualidade.

(22) Os clientes devem ter o direito de 
optar pela compra de serviços de 
itinerância na União Europeia separada do 
seu pacote móvel doméstico. Devem ser 
definidos princípios de base no que 
respeita à disponibilização da venda 
separada de serviços de itinerância, que 
deve ser estabelecida de forma coordenada 
em toda a União. As condições oferecidas 
pelos prestadores domésticos de serviços 
de itinerância devem poder ser facilmente 
comparadas pelos clientes. Para essa 
finalidade, a Comissão deve propor 
critérios uniformes para a 
disponibilização dessas informações. Para 
tal, o poder de adotar atos em 
conformidade com o artigo 290.° do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia deve ser expressamente delegado 
na Comissão. É de extrema importância 
que a Comissão proceda a consultas 
adequadas junto do ORECE e das partes 



PE478.349v02-00 12/53 AD\890078PT.doc

PT

interessadas, inclusive a nível de peritos. 
A Comissão, quando preparar e redigir 
atos delegados, deverá assegurar a 
transmissão simultânea, atempada e 
adequada dos documentos relevantes ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho. Até 
que esses critérios sejam adotados, as 
autoridades reguladoras nacionais devem 
encorajar a disponibilização de 
informações comparáveis, por exemplo, 
através de guias que usem como 
referência as tarifas regulamentadas 
aplicáveis aos serviços de itinerância em 
causa. Os clientes devem poder escolher 
outro prestador de serviços de itinerância, 
sem mudar o número, de tal modo que seja 
garantida, num curto período de tempo, a 
interoperabilidade dos serviços, que serão 
prestados em qualquer ponto da União e 
com o mesmo nível de qualidade.

Alteração 12
Proposta de regulamento
Considerando 22-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(22-A) Os clientes devem poder mudar 
facilmente, com a maior brevidade, sem 
qualquer penalização e gratuitamente, 
para um prestador de serviços de 
itinerância alternativo ou entre 
prestadores de serviços de itinerância 
alternativos.

Alteração 13

Proposta de regulamento
Considerando 24-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(24-A) Os operadores devem ser 
incentivados a atingir, com brevidade 
ainda maior, os objetivos da Agenda 
Digital para a Europa. Em particular, 
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deve promover-se o objetivo de que, em 
2015, a diferença entre as tarifas das 
comunicações nacionais e as da 
itinerância seja quase nula. Por 
conseguinte, a título de incentivo, os 
operadores que estejam prontos a propor 
serviços de itinerância a preços iguais ou 
apenas ligeiramente superiores aos que 
cobram pelas comunicações nacionais 
devem ficar isentos da obrigação de 
implementar as medidas estruturais no 
que diz respeito à venda de serviços de 
itinerância separada. Os reguladores 
nacionais do setor das telecomunicações 
devem conceder essas isenções sob 
rigorosas condições e, também, ser 
capazes de retirar a isenção em caso de 
incumprimento. Este sistema também 
permitiria a oferta de serviços mais 
inovadores, como o "roam like home" 
(pagar, pelos serviços de itinerância, o 
mesmo que pelas comunicações 
nacionais), ou ofertas baseadas numa 
taxa mensal, as quais seriam mais 
transparentes para os consumidores, que 
não precisariam de tomar qualquer 
medida.

Alteração 14

Proposta de regulamento
Considerando 33

Texto da Comissão Alteração

(33) Durante o período transitório dos 
limites de salvaguarda,  os novos clientes 
de itinerância deverão ser plenamente 
informados do leque de tarifas existentes a 
nível de itinerância na União, incluindo as 
que respeitam a eurotarifa transitória. Os 
clientes de itinerância existentes deverão 
ter a oportunidade de escolher uma nova 
tarifa que respeite a eurotarifa 
transitória  ou qualquer outra tarifa de 
itinerância, num prazo determinado. 
Relativamente aos clientes de itinerância 

(33) Durante o período transitório dos 
limites de salvaguarda, os novos clientes de 
itinerância deverão ser plenamente 
informados, de forma clara e 
compreensível, do leque de tarifas 
existentes a nível de itinerância na União, 
incluindo as que respeitam a eurotarifa 
transitória. Os clientes de itinerância 
existentes deverão ter a oportunidade de 
escolher uma nova tarifa que respeite a 
eurotarifa transitória  ou qualquer outra 
tarifa de itinerância, num prazo 
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existentes que não façam a sua opção nesse 
prazo, importa distinguir entre aqueles que 
já tenham optado por uma tarifa ou pacote 
específico de itinerância antes da entrada 
em vigor do presente regulamento e 
aqueles que o não tenham feito. A estes 
últimos deverá ser automaticamente 
atribuída uma tarifa compatível com o 
presente regulamento. Os clientes de 
itinerância que já beneficiem de tarifas ou 
pacotes específicos de itinerância ajustados 
às suas necessidades individuais, que 
tenham escolhido com esse fundamento, 
deverão manter a tarifa ou pacote 
anteriormente selecionado se, uma vez 
informados das suas atuais condições 
tarifárias, não indicarem a sua escolha 
dentro do prazo estipulado. Tais tarifas ou 
pacotes específicos de itinerância poderão 
incluir, por exemplo, tarifas planas de 
itinerância, tarifas não públicas, tarifas com 
taxas adicionais fixas de itinerância, tarifas 
com valores por minuto mais baixos que a 
eurotarifa máxima ou com taxas pelo 
estabelecimento da comunicação.

determinado. Relativamente aos clientes de 
itinerância existentes que não façam a sua 
opção nesse prazo, importa distinguir entre 
aqueles que já tenham optado por uma 
tarifa ou pacote específico de itinerância 
antes da entrada em vigor do presente 
regulamento e aqueles que o não tenham 
feito. A estes últimos deverá ser 
automaticamente atribuída uma tarifa 
compatível com o presente regulamento. 
Os clientes de itinerância que já beneficiem 
de tarifas ou pacotes específicos de 
itinerância ajustados às suas necessidades 
individuais, que tenham escolhido com 
esse fundamento, deverão manter a tarifa 
ou pacote anteriormente selecionado se, 
uma vez informados das suas atuais 
condições tarifárias e das eurotarifas em 
vigor, indicarem a sua escolha ao seu 
operador. Tais tarifas ou pacotes 
específicos de itinerância poderão incluir, 
por exemplo, tarifas planas de itinerância, 
tarifas não públicas, tarifas com taxas 
adicionais fixas de itinerância, tarifas com 
valores por minuto mais baixos que a 
eurotarifa máxima ou com taxas pelo 
estabelecimento da comunicação.

Alteração 15

Proposta de regulamento
Considerando 34

Texto da Comissão Alteração

(34) Uma vez que o presente regulamento 
prevê que as diretivas que constituem o 
quadro regulamentar das comunicações 
eletrónicas de 2002 não deverão afetar 
qualquer medida específica adotada para 
efeitos de regulamentação de tarifas de 
itinerância na União  para chamadas 
telefónicas móveis de voz e uma vez que 
os prestadores de serviços de itinerância na 
União  podem ser obrigados, por força do 
presente regulamento, a efetuar alterações 
às suas tarifas de itinerância ao nível 

(34) Uma vez que o presente regulamento 
prevê que as diretivas que constituem o 
quadro regulamentar das comunicações 
eletrónicas de 2002 não deverão afetar 
qualquer medida específica adotada para 
efeitos de regulamentação de tarifas de 
itinerância na União  para chamadas 
telefónicas móveis de voz e uma vez que 
os prestadores de serviços de itinerância na 
União  podem ser obrigados, por força do 
presente regulamento, a efetuar alterações 
às suas tarifas de itinerância ao nível 
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retalhista, a fim de cumprirem os requisitos 
previstos no presente regulamento, essas 
alterações não deverão dar origem, ao 
abrigo da legislação nacional de 
transposição do quadro regulamentar das 
comunicações eletrónicas de 2002, a 
qualquer direito de os clientes de telefonia 
móvel revogarem os respetivos contratos.

retalhista, a fim de cumprirem os requisitos 
previstos no presente regulamento, essas 
alterações não deverão dar origem, ao 
abrigo da legislação nacional de 
transposição do quadro regulamentar das 
comunicações eletrónicas de 2002, a 
qualquer direito de os clientes de telefonia 
móvel revogarem os respetivos contratos.
Acresce que a possibilidade de mudar de 
operador de serviços de itinerância não 
afeta os direitos e deveres aplicáveis aos 
serviços domésticos em virtude das 
obrigações contratuais e regulamentares.

Justificação

O direito de mudar de operador de serviços de itinerância não pode implicar um direito à 
rescisão dos contratos domésticos, devendo continuar a aplicar-se as disposições nacionais 
pertinentes.

Alteração 16

Proposta de regulamento
Considerando 40

Texto da Comissão Alteração

(40) Deverá, portanto, ser adotado um 
conjunto comum de regras para a unidade 
de faturação retalhista em regime de 
eurotarifa, a fim de reforçar o mercado 
único e proporcionar em toda a União  um 
grau comum de proteção aos consumidores 
dos serviços de itinerância na União.

(40) Deverá, portanto, ser adotado um 
conjunto comum de regras para a unidade 
de faturação retalhista em regime de 
eurotarifa, a fim de reforçar o mercado 
único e proporcionar em toda a União um 
elevado e idêntico grau de proteção aos 
consumidores dos serviços de itinerância 
na União.

Justificação

Para além de garantir uma proteção equivalente aos consumidores em toda a União 
Europeia, estas novas regras devem ter igualmente como objetivo um nível de proteção 
elevado.

Alteração 17

Proposta de regulamento
Considerando 42-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(42-A) Os operadores devem tomar as 
medidas apropriadas, de modo a garantir 
que os consumidores transfronteiriços 
não tenham problemas devido à sua 
localização transfronteiriça, como seja a 
aplicação de tarifas de itinerância quando 
ainda se encontram no seu país de 
origem.

Alteração 18

Proposta de regulamento
Considerando 55

Texto da Comissão Alteração

(55) Os dados recolhidos pelas autoridades 
reguladoras nacionais indicam que se 
mantêm elevados os valores  das tarifas 
grossistas médias dos serviços de dados em 
itinerância cobradas pelos operadores das 
redes visitadas aos operadores domésticos 
dos clientes de itinerância, embora esses 
valores  pareçam acusar uma tendência 
decrescente.

(55) Os dados recolhidos pelas autoridades 
reguladoras nacionais indicam que se 
mantêm elevados os valores  das tarifas 
grossistas médias dos serviços de dados em 
itinerância cobradas pelos operadores das 
redes visitadas aos operadores domésticos 
dos clientes de itinerância, e muito embora 
esses valores pareçam acusar uma 
tendência decrescente, ainda são muito 
elevados e desproporcionados em relação 
aos custos de produção efetivos.

Alteração 19

Proposta de regulamento
Considerando 65

Texto da Comissão Alteração

(65) Para que as obrigações regulamentares 
sobre tarifas grossistas e retalhistas dos 
serviços de voz, SMS e de dados em 
itinerância não sejam mantidas por mais 
tempo do que o necessário uma vez que as 
soluções estruturais estejam plenamente 
implantadas e a concorrência esteja 
suficientemente desenvolvida no mercado 

(65) Para que as obrigações regulamentares 
sobre tarifas grossistas e retalhistas dos 
serviços de voz, SMS e de dados em 
itinerância não sejam mantidas por mais 
tempo do que o necessário uma vez que as 
soluções estruturais estejam plenamente 
implantadas e a concorrência esteja 
suficientemente desenvolvida no mercado 
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da itinerância, devem ser definidas as 
condições de não-aplicação das tarifas 
máximas grossistas e retalhistas ainda antes 
do final dos prazos previstos. Tais 
condições devem basear-se numa diferença 
significativa entre os preços máximos e os 
preços reais. Considera-se que existe uma 
diferença significativa se o preço médio, na 
União, não ultrapassar 75 % do preço 
máximo. Para os preços máximos 
grossistas, o critério dos 75 % deve basear-
se no diferencial de tráfego entre 
operadores que não pertençam ao mesmo 
grupo. A fim de limitar as distorções entre 
Estados-Membros, o critério dos 75 % nos 
preços máximos de retalho deve basear-se 
no cálculo, separado para cada serviço de 
itinerância (voz, SMS ou dados), da média,
a nível da União, dos valores médios 
nacionais.

da itinerância, devem ser definidas as 
condições de não-aplicação das tarifas 
máximas grossistas e retalhistas ainda antes 
do final dos prazos previstos. Tais 
condições devem basear-se numa diferença 
significativa entre os preços máximos e os 
preços reais. Considera-se que existe uma 
diferença significativa se o preço médio, na 
União, não ultrapassar 50 % do preço 
máximo. Para os preços máximos 
grossistas, o critério dos 50 % deve basear-
se no diferencial de tráfego entre 
operadores que não pertençam ao mesmo 
grupo. A fim de limitar as distorções entre 
Estados-Membros, o critério dos 50 % nos 
preços máximos de retalho deve basear-se 
no cálculo, separado para cada serviço de 
itinerância (voz, SMS ou dados), da média, 
a nível da União, dos valores médios 
nacionais.

Alteração 20
Proposta de regulamento
Considerando 67

Texto da Comissão Alteração

(67) Para aumentar a transparência dos 
preços retalhistas das chamadas de 
itinerância regulamentadas efetuadas e 
recebidas na União  e para ajudar os 
clientes de itinerância a decidirem sobre a 
utilização dos seus telemóveis quando 
viajam no estrangeiro, os prestadores de 
serviços de telefonia móvel deverão 
permitir que os seus clientes obtenham 
facilmente informações, a título gratuito, 
sobre as tarifas de itinerância que lhes são 
aplicadas quando efetuam ou recebem 
chamadas de voz num Estado-Membro 
visitado. Além disso, os prestadores 
deverão facultar aos seus clientes, a pedido 
destes e gratuitamente, informações 
adicionais sobre as tarifas por minuto ou 
por unidade de dados (incluindo IVA) 
aplicáveis às chamadas de voz efetuadas e 
recebidas e também ao envio e receção de 

(67) Para aumentar a transparência dos 
preços retalhistas aplicáveis aos serviços 
de itinerância e para ajudar os clientes de 
itinerância a decidirem sobre a utilização 
dos seus telemóveis quando viajam no 
estrangeiro, tanto dentro, como fora da 
União, os prestadores de serviços de 
telefonia móvel deverão permitir que os 
seus clientes obtenham facilmente 
informações, a título gratuito, sobre as 
tarifas de itinerância que lhes são aplicadas 
quando utilizam os serviços de itinerância
num país visitado. Além disso, os 
prestadores deverão facultar aos seus 
clientes, desde que estejam localizados na 
União, a pedido destes e gratuitamente, 
informações adicionais sobre as tarifas por 
minuto ou por unidade de dados (incluindo 
IVA) aplicáveis às chamadas de voz 
efetuadas e recebidas e também ao envio e 
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SMS, MMS e outros serviços de 
comunicação de dados no Estado-Membro 
visitado. Dado que determinados grupos de 
clientes podem estar bem informados das 
tarifas da itinerância, os operadores devem 
oferecer a possibilidade de se renunciar 
facilmente a esse serviço de mensagens 
automáticas.

receção de SMS, MMS e outros serviços 
de comunicação de dados no 
Estado-Membro visitado. Dado que 
determinados grupos de clientes podem 
estar bem informados das tarifas da 
itinerância, os operadores devem oferecer a 
possibilidade de se renunciar facilmente a 
esse serviço de mensagens automáticas.

Alteração 21

Proposta de regulamento
Considerando 68

Texto da Comissão Alteração

(68) A transparência também requer que os 
prestadores forneçam informações sobre as 
tarifas de itinerância, nomeadamente sobre 
a eurotarifa e a tarifa plana global, se for 
caso disso, aquando da subscrição do 
serviço e sempre que as tarifas de 
itinerância sofram alterações. Os 
prestadores domésticos deverão prestar 
informações sobre as tarifas de itinerância 
através dos meios apropriados como sejam 
faturas, Internet, anúncios televisivos ou 
publicidade endereçada. Os prestadores 
domésticos deverão assegurar que todos os 
seus clientes de itinerância tenham 
conhecimento da existência de tarifas 
regulamentadas durante o período em 
causa  e enviar uma comunicação clara e 
imparcial a estes clientes descrevendo as 
condições da eurotarifa e o direito de aderir 
ou renunciar à mesma.

(68) A transparência também requer que os 
prestadores forneçam informações sobre as 
tarifas de itinerância, nomeadamente sobre 
a eurotarifa e a tarifa plana global, se for 
caso disso, aquando da subscrição do 
serviço e sempre que as tarifas de 
itinerância sofram alterações. Os 
prestadores domésticos deverão prestar 
informações sobre as tarifas de itinerância 
através dos meios apropriados como sejam 
faturas, Internet, anúncios televisivos ou 
publicidade endereçada. Todas as 
informações e ofertas devem ser 
apresentadas de forma compreensível, 
comparável e transparente no que diz 
respeito aos preços e às características do 
serviço. A publicidade e o marketing de 
ofertas de itinerância aos consumidores 
devem cumprir integralmente a legislação 
de defesa do consumidor, nomeadamente 
a Diretiva 2005/29/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 11 de maio de 
2005, relativa às práticas comerciais 
desleais das empresas face aos 
consumidores no mercado interno 
("diretiva relativa às práticas comerciais 
desleais")1. Os prestadores domésticos 
deverão assegurar que todos os seus 
clientes de itinerância tenham 
conhecimento da existência de tarifas 
regulamentadas durante o período em 
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causa e enviar uma comunicação clara e 
imparcial por escrito a estes clientes 
descrevendo as condições da eurotarifa e o 
direito de aderir ou renunciar à mesma.

_____________
1L 149 de 11.6.2005, p. 22

Alteração 22

Proposta de regulamento
Considerando 69

Texto da Comissão Alteração

(69) Além disso, devem  ser adotadas 
medidas a favor da transparência dos 
preços retalhistas dos serviços de dados em 
itinerância, designadamente para eliminar o 
problema das faturas de valor inesperado, 
que constitui uma barreira ao bom 
funcionamento do mercado interno, e para 
fornecer aos clientes de itinerância os 
instrumentos de que necessitam para 
acompanharem e controlarem as suas 
despesas com os serviços de dados em 
itinerância. De igual modo, não deverão ser 
criados entraves ao aparecimento de 
aplicações ou tecnologias suscetíveis de 
substituir ou de constituir uma alternativa 
aos serviços de itinerância, designadamente 
a tecnologia  WiFi. Estas informações 
deverão ser fornecidas aos consumidores, 
para que estes possam efetuar uma escolha 
esclarecida.

(69) Além disso, devem ser adotadas 
medidas a favor da transparência dos 
preços retalhistas de todos os serviços de 
itinerância, designadamente para eliminar o 
problema das faturas de valor inesperado, 
que constitui uma barreira ao bom 
funcionamento do mercado interno, e para 
fornecer aos clientes de itinerância os 
instrumentos de que necessitam para 
acompanharem e controlarem as suas 
despesas com os serviços de dados em 
itinerância. De igual modo, não deverão ser 
criados entraves ao aparecimento de 
aplicações ou tecnologias suscetíveis de 
substituir ou de constituir uma alternativa 
aos serviços de itinerância, designadamente 
a tecnologia WiFi ou mecanismos de 
"local breakout" (transferência 
temporária do assinante para um 
prestador local). Estas informações 
deverão ser fornecidas aos consumidores, 
para que estes possam efetuar uma escolha 
esclarecida.

Alteração 23

Proposta de regulamento
Considerando 70
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Texto da Comissão Alteração

(70) Em especial, os operadores móveis 
deverão fornecer aos seus clientes de 
itinerância informação personalizada sobre 
as tarifas que lhes são aplicáveis sempre 
que utilizam um serviço de dados em 
itinerância ao entrarem noutro 
Estado-Membro. Essa informação deverá 
ser transmitida para o telemóvel ou outro 
aparelho móvel do modo mais adequado à 
sua fácil receção e compreensão.

(70) Em especial, os operadores móveis 
deverão fornecer a título gratuito aos seus 
clientes de itinerância informação 
personalizada sobre as tarifas que lhes são 
aplicáveis sempre que utilizam um serviço 
de dados em itinerância ao entrarem noutro 
país; esta exigência só deverá ser 
aplicável a partir de 1 de janeiro de 2013 
aos países fora da União. Essa informação 
deverá ser transmitida para o telemóvel ou 
outro aparelho móvel dos clientes do modo 
mais adequado à sua fácil receção e 
compreensão, e de tal forma que lhe seja 
possível voltar a aceder posteriormente à 
mesma,

Justificação

As janelas instantâneas ("pop up”) não são uma boa forma de informar os consumidores 
sobre as tarifas em vigor, na medida em que, se aqueles estiverem ocupados aquando da 
receção da mensagem, procurarão suprimi-la sem a consultar a fim de poderem terminar a 
sua atividade.

Alteração 24

Proposta de regulamento
Considerando 71

Texto da Comissão Alteração

(71) Os prestadores domésticos deverão 
fornecer exemplos de aplicações de 
serviços de dados em itinerância, 
nomeadamente correio eletrónico, 
fotografias e navegação na Internet, 
indicando o seu tamanho aproximado em 
termos de volume de dados utilizados, a 
fim de facilitar a compreensão, por parte 
dos clientes, das consequências financeiras 
da utilização de serviços regulamentados
de itinerância de dados e de lhes permitir 
acompanhar e controlar as suas despesas.

(71) Os prestadores domésticos deverão 
fornecer a título gratuito, após a 
celebração do contrato e, em seguida, 
sempre que os clientes o solicitem,
exemplos de aplicações de serviços de 
dados em itinerância, nomeadamente 
correio eletrónico, fotografias e navegação 
na Internet, indicando o seu tamanho 
aproximado em termos de volume de dados 
utilizados, a fim de facilitar a 
compreensão, por parte dos clientes, das 
consequências financeiras da utilização de 
serviços de itinerância de dados e de lhes 
permitir acompanhar e controlar as suas 
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despesas.

Alteração 25

Proposta de regulamento
Considerando 72

Texto da Comissão Alteração

(72) Complementarmente, para evitar 
faturas de valor inesperado, os operadores 
móveis deverão definir um ou vários 
limites máximos de volume e/ou 
financeiros para as despesas a efetuar com 
os serviços de dados em itinerância 
(expressos na moeda em que são 
elaboradas as faturas do cliente de 
itinerância), devendo disponibilizar esses 
limites a todos os seus clientes de 
itinerância, a título gratuito, enviando-lhes 
ainda uma notificação adequada quando tal 
limite estiver próximo de ser atingido. Uma 
vez atingido este limite máximo, esses 
serviços deverão deixar de ser prestados e 
faturados ao cliente, a menos que este 
solicite especificamente o seu 
prosseguimento, em conformidade com os 
termos e as condições especificados na 
notificação. Deverá ser oferecida a 
possibilidade aos clientes de itinerância de 
optarem por qualquer um desses limites 
máximos de volume ou financeiros num 
prazo razoável ou de não terem esses 
limites. Se nada declararem em contrário, 
deverá ser aplicado aos clientes um sistema 
de limite automático.

(72) Complementarmente, para evitar 
faturas de valor inesperado para os 
serviços de itinerância de dados tanto 
dentro como, a partir de 1 de janeiro de 
2013, fora da União, os operadores móveis 
deverão definir um ou vários limites 
máximos de volume e/ou financeiros para 
as despesas a efetuar com os serviços de 
dados em itinerância (expressos na moeda 
em que são elaboradas as faturas do cliente 
de itinerância), devendo disponibilizar 
esses limites a todos os seus clientes de 
itinerância, a título gratuito, enviando-lhes 
ainda uma notificação adequada, num 
suporte que permita uma nova consulta, 
quando tal limite estiver próximo de ser 
atingido. Uma vez atingido este limite 
máximo, esses serviços deverão deixar de 
ser prestados e faturados ao cliente, a 
menos que este solicite especificamente o 
seu prosseguimento, em conformidade com 
os termos e as condições especificados na 
notificação. Nesse caso, deveriam receber 
a título gratuito uma confirmação, através 
de um suporte passível de ser consultado 
de novo ulteriormente. Deverá ser 
oferecida a possibilidade aos clientes de 
itinerância de optarem por qualquer um 
desses limites máximos de volume ou 
financeiros num prazo razoável ou de não 
terem esses limites. Se nada declararem em 
contrário, deverá ser aplicado aos clientes 
um sistema de limite automático.

Justificação

As janelas instantâneas ("pop up") não são uma boa forma de informar os consumidores 
sobre as tarifas em vigor, na medida em que, se aqueles estiverem ocupados aquando da 
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receção da mensagem, procurarão suprimi-la sem a consultar, a fim de poder terminar a sua 
atividade. Além disso, parece fundamental que os consumidores recebam uma confirmação 
do seu acordo em continuar a utilizar o serviço prestado apesar de excedido o limite máximo 
de segurança. Procura-se assim evitar que os consumidores acionem um botão sem ter 
consciência das consequências do seu ato.

Alteração 26

Proposta de regulamento
Considerando 72-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(72-A) Dado que a atual legislação da 
União não contém disposições que 
permitam limitar “choques de faturação” 
aplicáveis à itinerância fora da União, no 
futuro os clientes devem ser informados 
sobre as tarifas de itinerância quando tal 
ocorra fora da União e ser abrangidos 
pelas disposições em matéria de “choques 
de faturação” aplicáveis à itinerância na 
União;

Alteração 27
Proposta de regulamento
Considerando 74

Texto da Comissão Alteração

(74) Contudo, verifica-se, desde a entrada 
em vigor das alterações introduzidas pelo 
Regulamento (CE) n.º 544/2009, ser 
menor a probabilidade de os clientes em 
regime de pré-pagamento terem más 
surpresas nas faturas decorrentes da 
utilização de serviços de dados em 
itinerância, uma vez que o montante do 
crédito disponível já é escolhido de 
antemão. Além disso, com a 
eurotarifa-dados transitória nos serviços 
de dados em itinerância regulamentados, 
os consumidores beneficiarão igualmente 
de uma maior proteção contra os preços 
elevados destes serviços. Por estas razões, 
as disposições em causa não devem 

(74) Os clientes em regime de pré-
pagamento também podem ter más 
surpresas nas faturas decorrentes da 
utilização de serviços de dados em 
itinerância. Por esta razão, as disposições 
em causa devem também aplicar-se a esses 
clientes. Além disso, os clientes em regime 
de pré-pagamento devem receber 
atempadamente uma notificação a 
informá-los de que estão a aproximar-se 
do limite de crédito.
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aplicar-se aos clientes em regime de 
pré-pagamento.

Justificação

Os clientes em regime de pré-pagamento necessitam da mesma proteção de que usufruem os 
outros clientes, principalmente quando os regimes de pré-pagamento lhes permitem utilizar 
os serviços de telecomunicações para além do limite de crédito estabelecido ou quando estes 
incluem a opção de"recarga automática". Além disso, dado que a utilização dos serviços de 
itinerância pode implicar uma maior rapidez no gasto do crédito, os prestadores devem 
enviar atempadamente uma notificação aos consumidores, de forma a prevenir um gasto 
elevado e inesperado do mesmo.

Alteração 28

Proposta de regulamento
Considerando 81

Texto da Comissão Alteração

(81) A Comissão deverá analisar a eficácia 
do presente regulamento à luz dos seus 
objetivos e do seu contributo para a 
aplicação do quadro regulamentar e o bom 
funcionamento do mercado interno. Neste 
contexto, a Comissão deverá estudar o 
impacto na posição concorrencial dos 
prestadores de serviços de comunicações
móveis de diferentes dimensões e de 
diferentes regiões da União, a evolução, as 
tendências e a transparência das tarifas 
retalhistas e grossistas, a sua relação com 
os custos efetivos, o grau de confirmação 
das hipóteses formuladas na avaliação de 
impacto que acompanha o presente 
regulamento, os custos de conformidade 
incorridos pelos operadores e o impacto 
nos investimentos. A Comissão deverá 
igualmente, à luz da evolução tecnológica, 
estudar a disponibilidade e a qualidade dos 
serviços que constituem uma alternativa à 
itinerância (tais como o acesso via WIFI).

(81) A Comissão deverá analisar a eficácia 
do presente regulamento à luz dos seus 
objetivos e do seu contributo para a 
aplicação do quadro regulamentar e o bom 
funcionamento do mercado interno. Neste 
contexto, a Comissão deverá estudar o 
impacto na posição concorrencial dos 
prestadores de serviços de comunicações 
móveis de diferentes dimensões e de 
diferentes regiões da União, a evolução, as 
tendências e a transparência das tarifas 
retalhistas e grossistas, a sua relação com 
os custos efetivos, o grau de confirmação 
das hipóteses formuladas na avaliação de 
impacto que acompanha o presente 
regulamento, os custos de conformidade 
incorridos pelos operadores e o impacto 
nos investimentos. A Comissão deverá 
igualmente, à luz da evolução tecnológica, 
estudar a disponibilidade e a qualidade dos 
serviços que constituem uma alternativa à 
itinerância (tais como o acesso via WIFI ou 
mecanismos de "local breakout", ou seja, 
transferência temporária do assinante 
para um prestador local).
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Alteração 29

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O presente regulamento estabelece 
igualmente regras com vista a aumentar a 
transparência dos preços e melhorar a 
prestação de informações sobre as tarifas 
aos utilizadores de serviços de itinerância 
na União.

2. O presente regulamento estabelece 
igualmente regras com vista a aumentar a 
transparência dos preços e melhorar a 
prestação de informações sobre as tarifas 
aos utilizadores de serviços de itinerância 
dentro da União e, a partir de 1 de janeiro 
de 2013, fora da União.

Alteração 30

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os limites tarifários estabelecidos no 
presente regulamento são expressos em 
euros. Sempre que as tarifas reguladas 
pelos artigos 6.º, 7.º, 8.º, 9.º, 11.º e 12.º 
sejam expressas noutras moedas, os limites 
iniciais previstos naqueles artigos são 
determinados nessas moedas através da 
aplicação das taxas de câmbio de 
referência publicadas em 30 de maio de 
2012 pelo Banco Central Europeu no 
Jornal Oficial da União Europeia.

Os limites tarifários estabelecidos no 
presente regulamento são expressos em 
euros. Sempre que as tarifas reguladas 
pelos artigos 6.º, 7.º, 8.º, 9.º, 11.º e 12.º 
sejam expressas noutras moedas, os limites 
iniciais previstos naqueles artigos são 
determinados nessas moedas através da 
aplicação das taxas de câmbio de 
referência publicadas em 30 de maio de 
2012 pelo Banco Central Europeu no 
Jornal Oficial da União Europeia ou 
através da aplicação da média das taxas 
de câmbio de referência publicadas pelo 
BCE no JOUE nos 6 meses consecutivos 
anteriores à entrada em vigor do presente 
regulamento, dependendo de quais destes 
limites iniciais tarifários máximos, depois 
de convertidos para outras moedas que 
não o euro, forem mais baixos.

Justificação

Esta alteração visa reduzir o risco de ocorrer uma situação em que - apesar de as taxas 
serem reduzidas com base nas alterações ao regulamento aprovadas - não haja nenhuma 
redução das tarifas nos países cuja moeda não é o euro em consequência das flutuações das 
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taxas de câmbio. A proposta não elimina este risco, apenas oferece um método alternativo de 
conversão de euros noutras moedas.

Alteração 31

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) «Prestador doméstico», uma empresa
que preste a um cliente serviços 
de itinerância na União quer através da sua 
própria rede quer como operador de rede 
móvel virtual ou como revendedor de 
serviços de telefonia móvel;

b) «Prestador doméstico», um operador
que preste a um cliente de itinerância 
serviços de itinerância na União  quer 
através da sua própria rede quer como 
operador de rede móvel virtual ou como 
revendedor de serviços de telefonia móvel;
esta definição inclui quaisquer outros 
prestadores de serviços de itinerância;

Justificação

Tout fournisseur d’origine devrait être déclaré en tant qu’opérateur, tel que défini par le 
paquet ‘communications électroniques’, directives cadre et autorisation, afin de garantir que 
les mêmes obligations et mêmes droits s’appliquent à tout acteur qui fournit des services de 
communications électroniques en itinérance aux utilisateurs finaux. Ce changement au 
règlement est justifié par le fait que de nouveaux acteurs vont rentrer sur ce marché en raison 
de la nouvelle obligation de découplage. Il est en outre nécessaire de clarifier que les autres 
fournisseurs de services d’itinérance constituent une sous catégorie des fournisseurs 
d’origine, l’article 2 m) n’étant pas tout à fait clair à cet égard. Certaines dispositions du 
règlement seraient autrement incohérentes ou confuses (par exemple: les obligations 
tarifaires ne mentionnent que le « fournisseur d’origine »). Il convient de s’assurer que tous 
les acteurs sont soumis aux mêmes règles.

Alteração 32

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2 – alínea k)

Texto da Comissão Alteração

(k) «Serviço regulamentado de itinerância 
de dados», um serviço de itinerância que 
permite a um cliente de itinerância 
transmitir ou receber comunicações de 
dados com comutação de pacotes, por meio 

(k) «Serviço regulamentado de itinerância 
de dados», um serviço de itinerância que 
permite a um cliente de itinerância 
transmitir ou receber comunicações de 
dados com comutação de pacotes, por meio 
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de um telemóvel ou de outro aparelho 
móvel ligado a uma rede visitada. Um 
serviço regulamentado de itinerância de 
dados não inclui a transmissão ou a receção 
de chamadas ou mensagens SMS 
itinerantes regulamentadas, mas inclui a 
transmissão e a receção de mensagens 
MMS.

de um telemóvel ou de outro aparelho 
móvel ligado a uma rede visitada. Um 
serviço regulamentado de itinerância de 
dados não inclui a transmissão ou a receção 
de chamadas ou mensagens SMS 
itinerantes regulamentadas, a transmissão e 
a receção de mensagens MMS e as 
comunicações de dados máquina a 
máquina (M-M);

Justificação

As mensagens MMS, à semelhança das SMS, devem ser excluídas da definição de serviços 
regulamentados de dados em itinerância, reconhecendo que não podem ser comparadas com 
outros serviços de dados. A comunicação máquina a máquina deve ser excluída da definição 
de serviços regulamentados de dados em itinerância, por ser um serviço diferente: a) não se 
destina diretamente aos consumidores de um mercado de massas (o objetivo do regulamento 
"itinerância" é proteger esses consumidores contra preços excessivos) b) geralmente é um 
serviço integrado, o que exige um desenvolvimento ad hoc feito pelo operador de redes 
móveis, vendido a empresas ou clientes importantes (empresas).

Alteração 33

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2 – alínea m)

Texto da Comissão Alteração

(m) «Prestador alternativo de serviços de 
itinerância», um prestador doméstico, 
diferente do operador que presta serviços 
de comunicações móveis domésticas, que 
presta serviços de itinerância a um cliente 
de itinerância quer através da sua própria 
rede quer como operador de rede móvel 
virtual ou como revendedor de serviços;

(m) «Prestador alternativo de serviços de 
itinerância», um prestador, diferente do 
operador que presta serviços de 
comunicações móveis domésticas, que 
presta serviços de itinerância a um cliente 
de itinerância quer através da sua própria 
rede quer como operador de rede móvel 
virtual ou como revendedor de serviços;

Justificação

Como também foi indicado pelo ORECE, o regulamento deve ter uma formulação 
suficientemente flexível que permita uma solução de entre várias opções, sem descartar 
qualquer possibilidade. Como referido no regulamento, compete ao ORECE definir a melhor 
solução de implementação.

Alteração 34
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Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2 – alínea n)

Texto da Comissão Alteração

(n) «Acesso grossista à itinerância», a 
disponibilização de recursos e/ou serviços 
a outra empresa, segundo condições 
definidas, para efeitos de prestação de 
serviços de itinerância a clientes de retalho;

(n) «Acesso grossista à itinerância», a 
disponibilização de recursos e/ou serviços 
a outra empresa, numa base não 
discriminatória, segundo condições 
definidas, para efeitos de prestação de 
serviços de itinerância a clientes de retalho;

Alteração 35
Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2 – alínea o)

Texto da Comissão Alteração

(o) "Perfil de itinerância na União 
Europeia (UE)", um perfil predefinido 
para a prestação separada de serviços de 
itinerância, fornecido adicionalmente a 
um perfil para a prestação de serviços de 
comunicações móveis domésticas no 
mesmo cartão SIM.

Suprimido

Justificação

O Regulamento deve ser tecnologicamente neutro para evitar que seja adotada legislação já 
desatualizada durante a fase de implementação. É de salientar que tal se refere à orientação 
relativa à "IMSI dupla" que a Comissão propôs como solução técnica.

Alteração 36

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os operadores de redes móveis devem 
satisfazer todos os pedidos razoáveis de 
acesso grossista à itinerância, inclusive os 
dos operadores de redes móveis virtuais e 
dos revendedores. As disposições sobre 
tarifas grossistas de itinerância 
regulamentadas constantes dos artigos 6.º, 

1. Os operadores de redes móveis devem 
satisfazer todos os pedidos razoáveis de 
acesso grossista à itinerância, inclusive os 
dos operadores de redes móveis virtuais e 
dos revendedores. O pedido de acesso 
grossista à itinerância deve permanecer 
proporcional e adaptado à parte 
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8.º e 11.º são aplicáveis à oferta de acesso 
grossista à itinerância.

requerente. As disposições sobre tarifas 
grossistas de itinerância regulamentadas 
constantes dos artigos 6.º, 8.º e 11.º são 
aplicáveis à oferta de acesso grossista à 
itinerância. Essas regras não obstam à 
recuperação de outros custos 
relacionados com o fornecimento de 
acesso grossista à itinerância pelo 
operador de rede móvel.

Justificação

O direito de acesso não pode ser o mesmo para um operador de redes móveis virtuais e para 
um revendedor. Outros custos associados ao fornecimento desse acesso devem ser 
recuperados pelo operador da rede móvel.

Alteração 37

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O acesso grossista à itinerância abrange 
o acesso a todos os elementos da rede e 
recursos conexos, serviços pertinentes, 
software e sistemas de informação 
necessários para a prestação de serviços de 
itinerância aos clientes.

2. O acesso grossista à itinerância abrange, 
desde que seja garantida a 
proporcionalidade, o acesso a todos os 
elementos da rede e recursos conexos, 
serviços pertinentes, software e sistemas de 
informação necessários para a prestação de 
serviços de itinerância aos clientes. A 
prestação de serviços adicionais para 
além do acesso básico a serviços 
grossistas de itinerância como, por 
exemplo, serviços de faturação ou de 
pós-venda, deve ser reembolsada.

Justificação

Há que velar por que os requerentes de acesso não possam solicitar qualquer tipo de acesso 
aos recursos. Os revendedores que não disponham das suas próprias instalações de 
faturação podem solicitar aos prestadores de redes nacionais a disponibilização de um 
sistema de faturação, para além do acesso puramente grossista ao preço regulado. Os 
prestadores domésticos devem ser reembolsados por esses serviços adicionais.

Alteração 38
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Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A partir de 1 de julho de 2014, os 
prestadores domésticos devem informar
todos os seus clientes de itinerância da 
possibilidade de renunciarem aos serviços 
de itinerância a que aderiram e de optarem 
pelos de um prestador alternativo. Os 
clientes de itinerância devem dispor de 
um prazo de dois meses para darem a 
conhecer a sua opção ao seu prestador 
doméstico. Os clientes de itinerância que 
não se tenham manifestado no referido 
prazo devem ter o direito de optar em 
qualquer momento por um prestador 
alternativo de serviços de itinerância, em 
conformidade com o disposto nos n.ºs 3 e 
4.

2. A partir de 1 de maio de 2014, os 
clientes de itinerância têm o direito de 
renunciar aos serviços de itinerância a que 
aderiram e de optarem pelos de um 
prestador alternativo em qualquer altura, 
em conformidade com o disposto nos n.ºs 3 
e 4. Os prestadores domésticos informam 
todos os seus clientes de itinerância sobre 
este direito antes de 1 de maio de 2014.

Justificação

A presente alteração visa sublinhar que o cliente tem o direito expresso de mudar de 
prestador de serviços de itinerância, aspeto que deve ser o elemento central deste número. É 
dele que decorre a obrigação do prestador de informar o seu cliente. Para que a medida 
estrutural tenha um rápido impacto, deve estar disponível antes das férias de verão de 2014. 
Além disso, os clientes já existentes devem ser previamente informados das mudanças 
ocorridas.

Alteração 39

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A mudança de ou para um prestador 
alternativo de serviços de itinerância deve 
ser gratuita e não implicará a imposição de 
condições ou restrições associadas a 
elementos do contrato não respeitantes à 
itinerância e deve ser efetuada no prazo de 
cinco dias úteis, exceto no caso de o 
cliente de itinerância ter aderido a um 
pacote doméstico no qual as tarifas da 

4. A mudança de ou para um prestador 
alternativo de serviços de itinerância, ou 
entre prestadores alternativos de serviços 
de itinerância, deve ser gratuita e não 
implicará a imposição de condições ou 
restrições associadas a elementos do 
contrato não respeitantes à itinerância e 
deve ser efetuada no mais curto prazo 
possível e no período máximo de três dias, 
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itinerância diferem da eurotarifa, da 
eurotarifa-SMS ou da eurotarifa-dados, 
podendo nesta situação o prestador 
doméstico adiar a mudança do antigo para 
o novo contrato de serviços de itinerância 
por um período especificado não superior a 
três meses.

a definir nas diretrizes do ORECE, exceto 
no caso de o cliente de itinerância ter 
aderido a um pacote doméstico no qual as 
tarifas da itinerância diferem da eurotarifa, 
da eurotarifa-SMS ou da eurotarifa-dados, 
podendo nesta situação o prestador 
doméstico adiar a mudança do antigo para 
o novo contrato de serviços de itinerância 
por um período especificado não superior a 
um mês.

Alteração 40

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. No momento da celebração ou da 
renovação de um contrato de serviços de 
comunicações móveis, os prestadores 
domésticos devem fornecer a cada cliente 
informações completas sobre a 
possibilidade de optar por um prestador 
alternativo de serviços de itinerância e 
devem facilitar a celebração de um 
contrato com esse prestador. Os clientes 
que celebrem um contrato de serviços de 
itinerância com o prestador doméstico 
devem confirmar explicitamente que 
foram informados dessa possibilidade. Os 
prestadores de serviços de comunicações 
móveis não podem impedir os retalhistas 
que funcionam como seus pontos de venda 
de oferecerem contratos separados de 
serviços de itinerância com prestadores 
alternativos de serviços de itinerância.

5. No momento da celebração ou da 
renovação de um contrato de serviços de 
comunicações móveis, os prestadores 
domésticos devem fornecer a cada cliente, 
de forma clara e compreensível e num 
suporte durável, informações completas 
sobre a possibilidade de optar por um 
prestador alternativo de serviços de 
itinerância e não devem entravar a 
celebração de um contrato com esse 
prestador. Os clientes que celebrem um 
contrato de serviços de itinerância com o 
prestador doméstico devem ser informados 
dessa possibilidade. Os prestadores de 
serviços de comunicações móveis não 
podem limitar nem impedir os retalhistas 
que funcionam como seus pontos de venda 
de oferecerem contratos separados de 
serviços de itinerância com prestadores 
alternativos de serviços de itinerância.

Alteração 41
Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. Os prestadores devem informar os 
clientes, de forma clara e compreensível, 
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das tarifas e ofertas dos serviços de 
itinerância. A Comissão será dotada do 
poder de adotar atos delegados em 
conformidade com o artigo 17-A tendo em 
vista definir critérios uniformes para a 
disponibilização de tal informação de 
modo a assegurar a comparabilidade,
após consulta do ORECE e das partes 
interessadas. Até que esses critérios sejam 
adotados, as autoridades reguladoras 
nacionais devem encorajar a 
disponibilização de informações 
comparáveis, por exemplo, através de 
guias que usem como referência as tarifas
regulamentadas aplicáveis aos serviços de 
itinerância em causa.

Alteração 42
Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Para assegurar o desenvolvimento do 
mercado único, a implementação das 
soluções técnicas para o dispositivo de 
venda separada de serviços de itinerância 
deve ocorrer simultaneamente em toda a 
União.

Para assegurar o desenvolvimento do 
mercado único, a implementação das 
soluções técnicas para o dispositivo de 
venda separada de serviços de itinerância 
deve ocorrer simultaneamente em toda a 
União e obedecer aos seguintes critérios:
a) qualquer solução técnica é rentável;
b) a sua conceção visa a facilidade de 
utilização pelos clientes;
c) permite um nível máximo de 
interoperabilidade;
d) os clientes devem poder mudar fácil e 
rapidamente para outro prestador de 
serviços de itinerância ou entre 
prestadores alternativos de serviços de 
itinerância, mantendo o número de 
assinante de serviços móveis;
e) a utilização dos serviços de itinerância 
deve ser permitida aos cidadãos da União, 
em países terceiros, ou a cidadãos de 
países terceiros, na União.
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Alteração 43

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

Para a venda separada de serviços de 
itinerância, os operadores devem 
certificar-se de que os dispositivos estarão 
disponíveis o mais tardar em 1 de julho de 
2014, para que o cliente possa utilizar 
serviços móveis domésticos e, em 
separado, serviços de itinerância 
oferecidos por um operador alternativo de 
serviços de itinerância, mantendo o 
número de assinante de serviços móveis. 
Para possibilitar a venda separada de 
serviços de itinerância, os operadores 
podem, nomeadamente, permitir a 
utilização de um «perfil de itinerância na 
UE» no mesmo cartão SIM e a utilização 
do mesmo terminal a par dos serviços 
móveis domésticos. Os preços da 
interligação relacionada com a oferta desse 
dispositivo devem orientar-se para os 
custos, não devendo ser impostos encargos 
diretos aos consumidores pela utilização 
do mesmo.

Para a venda separada de serviços de 
itinerância, os operadores devem 
certificar-se de que os dispositivos que 
cumprem os requisitos constantes do n.º 1
estarão disponíveis o mais tardar em 1 de 
maio de 2014. Os preços da interligação 
relacionada com a oferta desse dispositivo 
devem orientar-se para os custos, não 
devendo ser impostos encargos diretos aos 
utilizadores finais pela utilização do
mesmo para a venda separada de serviços 
de itinerância.

Alteração 44
Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

O ORECE, após consulta dos interessados 
e em estreita cooperação com a Comissão, 
deve estabelecer, num período razoável, 
não superior a três meses após a adoção 
do presente regulamento, orientações para 
as soluções técnicas harmonizadas 
respeitantes ao dispositivo de prestação 
separada de serviços de itinerância e para 
procedimentos harmonizados de mudança 

O ORECE, após consulta dos interessados 
e em estreita cooperação com a Comissão, 
deve, no prazo de seis meses após a adoção 
do presente regulamento, estabelecer
orientações para as soluções técnicas 
harmonizadas respeitantes ao dispositivo 
de prestação separada de serviços de 
itinerância e para procedimentos 
harmonizados de mudança de prestador de 
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de prestador de serviços de itinerância. 
Mediante pedido fundamentado do 
ORECE, a Comissão pode alargar o 
referido período.

serviços de itinerância. Tais soluções 
técnicas e procedimentos devem obedecer 
aos critérios definidos no n.º 1. Mediante 
pedido fundamentado do ORECE, a 
Comissão pode alargar o referido período 
uma única vez por um período não 
superior a seis meses.

Justificação

Dada a complexidade desta tarefa, é necessário que o ORECE tenha tempo adicional para 
elaborar as orientações iniciais necessárias para a implementação dos requisitos essenciais 
para o dispositivo relativo à venda separada de serviços de itinerância. A Comissão pode 
conceder uma prorrogação deste período de preparação, estando esta sujeita a restrições.

Alteração 45
Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

Se necessário, a Comissão atribui a um 
organismo de normalização europeu um 
mandato de adaptação das normas 
pertinentes necessárias para a 
implementação harmonizada do referido 
dispositivo.

Se necessário, a Comissão deve atribuir a 
um organismo de normalização europeu 
um mandato de adaptação das normas 
pertinentes necessárias para a 
implementação harmonizada do referido 
dispositivo.

Alteração 46

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A tarifa grossista média que o operador 
de uma rede visitada pode cobrar ao 
prestador doméstico  de um cliente de 
itinerância pela prestação de uma chamada 
de itinerância regulamentada com 
originação nessa rede visitada, incluindo, 
nomeadamente, os custos de originação, 
trânsito e terminação, não pode exceder 
0,14  EUR por minuto a partir de 1 de julho 
de 2012.

1. A tarifa grossista média que o operador 
de uma rede visitada pode cobrar ao 
prestador doméstico  de um cliente de 
itinerância pela prestação de uma chamada 
de itinerância regulamentada com 
originação nessa rede visitada, incluindo, 
nomeadamente, os custos de originação, 
trânsito e terminação, não pode exceder 
0,10  EUR por minuto a partir de 1 de julho 
de 2012.
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Alteração 47

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A tarifa grossista média a que se refere o 
n.º 1 é aplicável entre quaisquer dois 
operadores e calculada durante um período 
de doze meses ou qualquer outro eventual 
período mais curto remanescente antes do 
termo da vigência de um limite máximo 
para a tarifa grossista média estabelecido 
no presente número ou do termo da 
vigência do presente regulamento. O valor 
máximo da tarifa grossista média é 
reduzido para 0,10 EUR e 0,06 EUR, 
respetivamente em 1 de julho de 2013 e 1 
de julho de 2014. Sem prejuízo do disposto 
no artigo 13.º, o valor máximo da tarifa 
grossista média mantém-se em 0,06 EUR
até ao final do período de vigência do 
presente regulamento.

2. A tarifa grossista média a que se refere o 
n.º 1 é aplicável entre quaisquer dois 
operadores e calculada durante um período 
de doze meses ou qualquer outro eventual 
período mais curto remanescente antes do 
termo da vigência de um limite máximo 
para a tarifa grossista média estabelecido 
no presente número ou do termo da 
vigência do presente regulamento. O valor 
máximo da tarifa grossista média é 
reduzido para 0,08 EUR e 0,05 EUR, 
respetivamente em 1 de julho de 2013  e 
1 de julho de 2014. Sem prejuízo do 
disposto no artigo 13.º, o valor máximo da 
tarifa grossista média mantém-se em 
0,05 EUR até ao final do período de 
vigência do presente regulamento.

Alteração 48

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A tarifa grossista média a que se refere o 
n.º 1 é calculada dividindo as receitas totais 
obtidas com a itinerância grossista pelo 
número total de minutos de itinerância 
grossista que o operador relevante utiliza 
efetivamente na prestação do serviço de 
chamadas de itinerância grossista no 
interior da União durante o período em 
causa, com agregação ao segundo, 
adaptada de forma a ter em conta a 
possibilidade de o operador da rede 
visitada aplicar um período inicial 
mínimo de faturação não superior 

A tarifa grossista média a que se refere o 
n.º 1 é calculada dividindo as receitas totais 
obtidas com a itinerância grossista pelo 
número total de minutos de itinerância 
grossista que o operador relevante utiliza 
efetivamente na prestação do serviço de 
chamadas de itinerância grossista no 
interior da União durante o período em 
causa, com agregação ao segundo.
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a 30 segundos.

Justificação

Não deve ser permitido faturar um período inicial mínimo de 30 segundos, dado que tal não 
se justifica.

Alteração 49

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O valor retalhista (excluindo IVA) da 
eurotarifa que um prestador doméstico 
pode cobrar aos clientes de itinerância pela 
prestação de chamadas itinerantes 
regulamentadas pode variar para diferentes 
chamadas itinerantes, mas não pode 
exceder 0,32 EUR por minuto para as 
chamadas efetuadas ou 0,11 EUR por 
minuto para as chamadas recebidas, a partir 
de 1 de julho de 2012. O limite máximo 
aplicável às chamadas efetuadas é reduzido 
para 0,28 EUR e 0,24 EUR, 
respetivamente em 1 de julho de 2013 e 1 
de julho de 2014, e o aplicável às 
chamadas recebidas é reduzido para 0,10 
EUR em 1 de julho de 2013. Sem prejuízo 
do disposto nos artigos 13.º e 19.º, estes 
valores máximos regulamentados da 
eurotarifa retalhista permanecem válidos 
até 30 de junho de 2016.

O valor retalhista (excluindo IVA) da 
eurotarifa que um prestador doméstico 
pode cobrar aos clientes de itinerância pela 
prestação de chamadas itinerantes 
regulamentadas pode variar para diferentes 
chamadas itinerantes, mas não pode 
exceder 0,21 EUR por minuto para as 
chamadas efetuadas ou 0,09 EUR por 
minuto para as chamadas recebidas, a partir 
de 1 de julho de 2012. O limite máximo 
aplicável às chamadas efetuadas é reduzido 
para 0,16 EUR e 0,11 EUR, 
respetivamente em 1 de julho de 2013 e 1 
de julho de 2014, e o aplicável às 
chamadas recebidas é reduzido para 0,07 
EUR em 1 de julho de 2013 e 0,05 EUR 
em 1 de julho de 2014. Sem prejuízo do 
disposto nos artigos 13.º e 19.º, estes 
valores máximos regulamentados da 
eurotarifa retalhista permanecem em 0,05 
EUR durante o período de vigência do 
presente regulamento.

Alteração 50

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

Não obstante o disposto no terceiro 
parágrafo, o prestador doméstico pode 

Suprimido
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aplicar um período inicial mínimo de 
faturação não superior a 30 segundos às 
chamadas efetuadas em regime de 
eurotarifa.

Alteração 51

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os clientes de itinerância podem 
requerer a mudança para uma eurotarifa ou 
o abandono desta. A mudança deve ser 
gratuita e feita no prazo de um dia útil a 
contar da receção do pedido e não pode 
estar sujeita a condições ou restrições 
associadas aos outros elementos da 
assinatura, com a ressalva de que, se o 
cliente de itinerância que aderiu a um 
pacote especial que inclua mais de um 
serviço de itinerância (a saber, voz, SMS 
e/ou dados) desejar mudar para uma 
eurotarifa, o prestador doméstico pode 
exigir-lhe que renuncie às vantagens dos 
restantes elementos do pacote. O prestador 
doméstico pode adiar uma mudança até ao 
termo de um período mínimo especificado, 
não superior a três meses, durante o qual a 
tarifa de itinerância anterior tenha estado 
efetiva.

5. Os clientes de itinerância podem 
requerer a mudança para uma eurotarifa ou 
o abandono desta. A mudança deve ser 
gratuita e feita no prazo de um dia útil a 
contar da receção do pedido e não pode 
estar sujeita a condições ou restrições 
associadas aos outros elementos da 
assinatura, com a ressalva de que, se o 
cliente de itinerância que aderiu a um 
pacote especial que inclua mais de um 
serviço de itinerância (a saber, voz, SMS 
e/ou dados) desejar mudar para uma 
eurotarifa, o prestador doméstico pode 
exigir-lhe que renuncie às vantagens dos 
restantes elementos do pacote. O prestador 
doméstico pode adiar uma mudança até ao 
termo de um período mínimo especificado, 
não superior a dois meses, incluindo o 
prazo de pré-aviso previsto no contrato.

Alteração 52

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. Os prestadores de serviços não devem 
interromper, rejeitar ou dificultar de 
outra forma as chamadas ativas ou 
passivas efetuadas em itinerância por 
novos clientes ou clientes aos quais seja 
aplicada uma eurotarifa, a menos que 
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estes clientes o solicitem expressamente 
ou tenham ultrapassado um limite de 
corte.

Alteração 53

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A partir de 1 de julho de 2012, a tarifa 
grossista média que o operador de uma 
rede visitada pode cobrar ao operador 
doméstico  do cliente pela prestação de 
mensagens SMS itinerantes 
regulamentadas com originação na referida 
rede visitada não excederá 0,03  EUR por 
cada mensagem SMS. O valor máximo da 
tarifa grossista média para uma 
mensagem SMS itinerante regulamentada 
é reduzido para 0,02 EUR em 1 de julho de 
2014. Sem prejuízo do disposto no 
artigo 13.º, a tarifa grossista regulamentada 
para mensagens SMS itinerantes 
regulamentadas mantém-se em 0,02 EUR 
até ao final do período de vigência do 
presente regulamento.

1. A partir de 1 de julho de 2012, a tarifa 
grossista média que o operador de uma 
rede visitada pode cobrar ao operador 
doméstico do cliente pela prestação de 
mensagens SMS itinerantes 
regulamentadas com originação na referida 
rede visitada não excederá 0,03 EUR por 
cada mensagem SMS e será reduzida para 
0,02 EUR em 1 de julho de 2013 e 0,01
EUR em 1 de julho de 2014. Sem prejuízo 
do disposto no artigo 13.º, a tarifa grossista 
regulamentada para mensagens SMS 
itinerantes regulamentadas mantém-se em 
0,01 EUR até ao final do período de 
vigência do presente regulamento.

Alteração 54

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A partir de 1 de julho de 2012, o valor 
retalhista (excluindo IVA) da 
eurotarifa-SMS que um prestador 
doméstico pode cobrar aos clientes de 
itinerância pelas mensagens SMS 
itinerantes regulamentadas enviadas por 
esses clientes pode variar consoante as 
mensagens, mas não excede 0,10  EUR. 
Sem prejuízo do disposto nos artigos 13.º e 
19.º, o valor máximo regulamentado da 

2. A partir de 1 de julho de 2012, o valor 
retalhista (excluindo IVA) da 
eurotarifa-SMS que um prestador 
doméstico pode cobrar aos clientes de 
itinerância pelas mensagens SMS 
itinerantes regulamentadas enviadas por 
esses clientes pode variar consoante as 
mensagens, mas é reduzido para 0,09 EUR 
em 1 de julho de 2012, para 0,06 EUR em 
1 de julho de 2013 e para 0,05 EUR em 1
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eurotarifa-SMS retalhista permanece em 
0,10 EUR até 30 de junho de 2016.

de julho de 2014. Sem prejuízo do disposto 
nos artigos 13.º e 19.º, o valor máximo 
regulamentado da eurotarifa-SMS 
retalhista permanece em 0,05 EUR até 30 
junho de 2018.

Alteração 55

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Qualquer cliente de itinerância pode 
requerer, em qualquer momento, a 
mudança para ou de uma eurotarifa-SMS. 
A mudança deve ser gratuita e feita no 
prazo de um dia útil a contar da receção do 
pedido e não pode conduzir à imposição de 
condições ou restrições associadas a outros 
elementos da assinatura não respeitantes à 
itinerância. O prestador doméstico pode 
adiar tal mudança até ao termo de um 
período mínimo especificado, não superior 
a três meses, durante o qual a tarifa de 
itinerância anterior tenha estado efetiva. 
Uma eurotarifa-SMS pode sempre ser 
combinada com uma eurotarifa.

6. Qualquer cliente de itinerância pode 
requerer, em qualquer momento, a 
mudança para ou de uma eurotarifa-SMS. 
A mudança deve ser gratuita e feita no 
prazo de um dia útil a contar da receção do 
pedido e não pode conduzir à imposição de 
condições ou restrições associadas a outros 
elementos da assinatura não respeitantes à 
itinerância. O prestador doméstico pode 
adiar tal mudança até ao termo de um 
período mínimo especificado, não superior 
a dois meses, incluindo o prazo de
pré-aviso previsto no contrato. Uma 
eurotarifa-SMS pode sempre ser 
combinada com uma eurotarifa.

Alteração 56

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

6-A. Os prestadores de serviços não devem 
interromper, rejeitar ou dificultar de 
outra forma o envio ou a receção de SMS 
em itinerância por novos clientes ou 
clientes aos quais seja aplicada uma 
eurotarifa, a menos que estes clientes o 
solicitem expressamente ou tenham 
ultrapassado um limite de corte.
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Alteração 57
Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A partir de 1 de julho de 2012, a tarifa 
grossista média que o operador de uma 
rede visitada pode cobrar ao operador 
doméstico de um cliente de itinerância pela 
prestação de serviços de dados em 
itinerância regulamentados através dessa 
rede visitada não pode exceder um limite 
de salvaguarda de 0,30 EUR, que baixará 
para 0,20 EUR em 1 de Julho de 2013 e 
para 0,10 EUR em 1 de Julho de 2014, por 
cada megabyte de dados transmitido. Sem 
prejuízo do disposto no artigo 13.º, o valor 
máximo da tarifa grossista média para a 
prestação de serviços de dados em 
itinerância regulamentados mantém-se, até 
ao final do período de vigência do presente 
regulamento, em 0,10 EUR por megabyte 
de dados transmitidos.

1. A partir de 1 de julho de 2012, a tarifa 
grossista média que o operador de uma 
rede visitada pode cobrar ao operador 
doméstico de um cliente de itinerância pela 
prestação de serviços de dados em 
itinerância regulamentados através dessa 
rede visitada não pode exceder um limite 
de salvaguarda de 0,20 EUR, que baixará 
para 0,15 EUR em 1 de julho de 2013 e 
para 0,10 EUR em 1 de julho de 2014, por 
cada megabyte de dados transmitido. Sem 
prejuízo do disposto no artigo 13.º, o valor 
máximo da tarifa grossista média para a 
prestação de serviços de dados em 
itinerância regulamentados mantém-se, até 
ao final do período de vigência do presente 
regulamento, em 0,10 EUR por megabyte 
de dados transmitidos.

Alteração 58

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A partir de 1 de julho de 2012, o valor 
(sem IVA) da eurotarifa-dados retalhista 
que um prestador doméstico pode cobrar 
aos seus clientes de itinerância pela 
prestação de serviços de dados em 
itinerância regulamentados não pode 
exceder 0,90 EUR por megabyte. Esse 
limite diminui para 0,70 EUR e 0,50 EUR 
por megabyte utilizado respetivamente em 
1 de julho de 2013 e 1 de julho de 2014.
Sem prejuízo do disposto nos artigos 13.º e 
19.º, o valor máximo da tarifa retalhista 
regulamentada mantém-se em 0,50 EUR 
por megabyte utilizado até 30 de junho de 
2016.

A partir de 1 de julho de 2012, o valor 
(sem IVA) da eurotarifa-dados retalhista 
que um prestador doméstico pode cobrar 
aos seus clientes de itinerância pela 
prestação de serviços de dados em 
itinerância regulamentados não pode 
exceder 0,50 EUR por megabyte. Esse 
limite diminui para 0,30 EUR e 0,20 EUR 
por megabyte utilizado respetivamente em 
1 de julho de 2013 e 1 de julho de 2014.
Sem prejuízo do disposto nos artigos 13.º e
19.º, o valor máximo da tarifa retalhista 
regulamentada mantém-se em 0,20 EUR 
por megabyte utilizado até 30 de junho de 
2018.
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Alteração 59

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Qualquer cliente de itinerância pode 
requerer, em qualquer momento, a 
mudança para ou de uma eurotarifa-dados 
respeitando as condições contratuais que 
lhe sejam aplicáveis. A mudança deve ser 
gratuita e feita no prazo de um dia útil a 
contar da receção do pedido e não pode 
conduzir à imposição de condições ou 
restrições associadas a outros elementos da 
assinatura não respeitantes à itinerância. O 
prestador doméstico pode adiar tal 
mudança até ao termo de um período 
mínimo especificado, não superior a três
meses, durante o qual a tarifa de itinerância 
anterior tenha estado em vigor. Uma 
eurotarifa-dados pode sempre ser 
combinada com uma eurotarifa-SMS e uma 
eurotarifa.

5. Qualquer cliente de itinerância pode 
requerer, em qualquer momento, a 
mudança para ou de uma eurotarifa-dados 
respeitando as condições contratuais que 
lhe sejam aplicáveis. A mudança deve ser 
gratuita e feita no prazo de um dia útil a 
contar da receção do pedido e não pode 
conduzir à imposição de condições ou 
restrições associadas a outros elementos da 
assinatura não respeitantes à itinerância. O 
prestador doméstico pode adiar tal 
mudança até ao termo de um período 
mínimo especificado, não superior a dois 
meses, incluindo o prazo de pré-aviso 
previsto no contrato. Uma eurotarifa-dados 
pode sempre ser combinada com uma 
eurotarifa-SMS e uma eurotarifa.

Alteração 60
Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Até 30 de junho de 2012, os prestadores 
domésticos devem informar 
individualmente os seus clientes de 
itinerância acerca da eurotarifa-dados, de 
que esta é aplicável, o mais tardar, a partir 
de 1 de julho de 2012 a todos os clientes de 
itinerância que não tiverem escolhido 
deliberadamente uma tarifa ou um pacote 
especial aplicável aos serviços de dados 
regulamentados, e acerca do seu direito de 
mudarem de ou para a referida eurotarifa-
dados de acordo com o disposto no n.º 5.

6. Até 30 de junho de 2012, os prestadores 
domésticos devem informar, de forma 
clara e compreensível e num suporte 
durável, individualmente os seus clientes 
de itinerância acerca da eurotarifa-dados, 
de que esta é aplicável, o mais tardar, a 
partir de 1 de julho de 2012 a todos os 
clientes de itinerância que não tiverem
escolhido deliberadamente uma tarifa ou 
um pacote especial aplicável aos serviços 
de dados regulamentados, e acerca do seu 
direito de mudarem de ou para a referida 
eurotarifa-dados de acordo com o disposto 
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no n.º 5.

Alteração 61

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Se, após 30 de junho de 2018, a tarifa 
grossista média de um dos serviços de 
itinerância (voz, SMS ou dados) aplicável 
ao diferencial de tráfego entre operadores 
que não pertençam ao mesmo grupo for 
igual ou inferior a 75 % do limite máximo 
da tarifa grossista previsto no artigo 6.º, 
n.º 2, no artigo 8.º, n.º 1, e no artigo 11.º, 
n.º 1, o limite máximo da tarifa grossista 
para o serviço de itinerância em causa 
deixa de ser aplicável. A Comissão verifica 
regularmente, com base nos dados de 
mercado recolhidos pelo ORECE, se 
aquela condição está preenchida e, em caso 
afirmativo, publica sem demora, na série C 
do Jornal Oficial da União Europeia, os 
dados comprovativos de que o limite 
máximo da tarifa grossista deixou de se 
aplicar ao serviço em causa.

2. Se, após 30 de junho de 2018, a tarifa 
grossista média de um dos serviços de 
itinerância (voz, SMS ou dados) aplicável 
ao diferencial de tráfego entre operadores 
que não pertençam ao mesmo grupo for 
igual ou inferior a 50 % do limite máximo 
da tarifa grossista previsto no artigo 6.º, 
n.º 2, no artigo 8.º, n.º 1, e no artigo 11.º, 
n.º 1, o limite máximo da tarifa grossista 
para o serviço de itinerância em causa 
deixa de ser aplicável. A Comissão verifica 
regularmente, com base nos dados de 
mercado recolhidos pelo ORECE, se 
aquela condição está preenchida e, em caso 
afirmativo, publica sem demora, na série C 
do Jornal Oficial da União Europeia, os 
dados comprovativos de que o limite 
máximo da tarifa grossista deixou de se 
aplicar ao serviço em causa.

Alteração 62

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Se, após a introdução da venda separada 
de serviços de itinerância a que se refere o 
artigo 5.º e antes de 1 de julho de 2016, o 
valor médio da tarifa retalhista a nível da 
União for igual ou inferior a 75 % do limite 
máximo da tarifa retalhista previsto no 
artigo 7.º, n.º 2, no artigo 9.º, n.º 2, e no 
artigo 12.º, n.º 2, o limite máximo da tarifa 
retalhista para os serviços de itinerância em 
causa deixa de ser aplicável. A Comissão 

3. Se, após a introdução da venda separada 
de serviços de itinerância a que se refere o 
artigo 5.º, o valor médio da tarifa retalhista 
a nível da União for igual ou inferior a 
50 % do limite máximo da tarifa retalhista 
previsto no artigo 7.º, n.º 2, no artigo 9.º, 
n.º 2, e no artigo 12.º, n.º 2, o limite 
máximo da tarifa retalhista para os serviços 
de itinerância em causa deixa de ser 
aplicável. A Comissão verifica 
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verifica regularmente, com base nos dados 
de mercado recolhidos pelo ORECE, se 
aquela condição está preenchida e, em caso 
afirmativo, publica sem demora, na série C 
do Jornal Oficial da União Europeia, os 
dados comprovativos de que o limite 
máximo da tarifa retalhista deixou de se 
aplicar ao serviço em causa.

regularmente, com base nos dados de 
mercado recolhidos pelo ORECE, se 
aquela condição está preenchida e, em caso 
afirmativo, publica sem demora, na série C 
do Jornal Oficial da União Europeia, os 
dados comprovativos de que o limite 
máximo da tarifa retalhista deixou de se 
aplicar ao serviço em causa.

Alteração 63

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Para avisar o cliente de itinerância de que 
está sujeito a tarifas de itinerância ao 
efetuar ou receber chamadas ou enviar 
mensagens SMS quando entra num 
Estado-Membro que não o da sua rede 
doméstica, o prestador doméstico deve, 
salvo se o cliente o tiver notificado de que 
não deseja esse serviço, prestar-lhe 
automaticamente, a título gratuito e sem 
atrasos indevidos, através de um serviço de 
mensagens, informações personalizadas 
básicas sobre as tarifas de itinerância 
(incluindo IVA) aplicáveis às chamadas 
que o cliente efetuar ou receber e às 
mensagens SMS que enviar no 
Estado-Membro visitado.

Para avisar o cliente de itinerância de que
está sujeito a tarifas de itinerância ao 
efetuar ou receber chamadas ou enviar 
mensagens SMS quando entra num país
que não o da sua rede doméstica, e a partir 
de 1 de janeiro de 2013, sempre que entre 
num país terceiro, o prestador doméstico 
deve, salvo se o cliente tiver pelo menos 18 
anos e o tiver notificado de que não deseja 
esse serviço, prestar-lhe automaticamente, 
a título gratuito e sem atrasos indevidos, 
através de um serviço de mensagens, 
informações personalizadas básicas sobre 
as tarifas de itinerância (incluindo IVA e 
na moeda do país de emissão da fatura) 
aplicáveis às chamadas que o cliente 
efetuar ou receber e às mensagens SMS 
que enviar no país visitado.

Justificação

Essas medidas devem igualmente ser tornadas extensivas ao exterior da União.

Alteração 64

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1 – parágrafo 2 – parte introdutória
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Texto da Comissão Alteração

Estas informações personalizadas básicas 
devem incluir as tarifas máximas a que o 
cliente pode estar sujeito no âmbito do seu 
regime tarifário por:

Estas informações personalizadas básicas 
devem ser enviadas ao cliente de 
itinerância, tanto fora como dentro da 
União Europeia, e devem incluir as tarifas 
reais (incluindo IVA e na moeda do país 
de emissão da fatura) a que o cliente pode 
estar sujeito no âmbito do seu regime 
tarifário por:

Alteração 65

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1 – parágrafo 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) enviar mensagens SMS itinerantes 
regulamentadas enquanto se encontrar no 
Estado-Membro visitado.

(b) enviar mensagens SMS itinerantes 
regulamentadas enquanto se encontrar no 
país visitado.

Justificação

Essas medidas devem igualmente ser tornadas extensivas ao exterior da União.

Alteração 66

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1 – parágrafo 2 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) usar serviços de conexão de dados 
regulamentados enquanto se encontrar no 
Estado-Membro ou país terceiro visitado, 
expresso em preço por megabyte.

Alteração 67
Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

2. Além do disposto no n.º 1, o cliente, 
onde quer que se encontre na União, tem o 
direito de pedir e receber gratuitamente 
mais informações personalizadas mais 
detalhadas sobre as tarifas de itinerância 
aplicáveis, na rede visitada, aos serviços de 
chamadas de voz, SMS, MMS e outros 
serviços de comunicação de dados e 
informações sobre as medidas de 
transparência aplicáveis por força do 
presente regulamento, através de uma 
chamada móvel de voz ou por SMS. O 
pedido é feito para o número de telefone 
gratuito designado para este efeito pelo 
prestador doméstico. As obrigações 
previstas no n.º 1 não se aplicam a 
dispositivos do tipo máquina a máquina 
(M-M) que utilizam comunicações móveis. 

2. Além do disposto no n.º 1, o cliente, 
onde quer que se encontre (mas só a partir 
de 1 de janeiro de 2013 se o cliente se 
encontrar fora da União), tem o direito de 
pedir e receber gratuitamente mais 
informações personalizadas mais 
detalhadas sobre as tarifas de itinerância 
aplicáveis, na rede visitada, aos serviços de 
chamadas de voz, SMS, MMS e outros 
serviços de comunicação de dados e 
informações sobre as medidas de 
transparência aplicáveis por força do 
presente regulamento, através de uma 
chamada móvel de voz ou por SMS. O 
pedido é feito para o número de telefone 
gratuito designado para este efeito pelo 
prestador doméstico. As obrigações 
previstas no n.º 1 não se aplicam a 
dispositivos do tipo máquina a máquina 
(M-M) ou a dispositivos que não 
permitam utilizar a função SMS.

Justificação

Não se aplica a dispositivos que não permitam utilizar a função SMS.

Alteração 68

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os prestadores domésticos devem 
assegurar que os seus clientes de 
itinerância, tanto antes como após a 
celebração de um contrato, estejam 
devidamente informados das tarifas 
aplicáveis aos serviços regulamentados de 
itinerância de dados que utilizarem, de 
modo a facilitar a compreensão, por parte 
dos clientes, das consequências financeiras 
dessa utilização e a permitir-lhes 
acompanhar e controlar as suas despesas 

Os prestadores domésticos devem 
assegurar que os seus clientes de 
itinerância, tanto antes como após a 
conclusão de um contrato, estejam 
devidamente informados das tarifas 
aplicáveis aos serviços regulamentados de 
itinerância de dados que utilizarem, tanto 
dentro como fora da União, de modo a 
facilitar a compreensão, por parte dos 
clientes, das consequências financeiras 
dessa utilização e a permitir-lhes 
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com os serviços regulamentados de 
itinerância de dados, nos termos dos n.ºs 2 
e 3. Os mecanismos de salvaguarda a que 
se refere o n.º 3 não se aplicam aos clientes 
em regime de pré-pagamento.

acompanhar e controlar as suas despesas 
com os serviços regulamentados de 
itinerância de dados, nos termos dos n.ºs 2 
e 3. Os mecanismos de salvaguarda a que 
se refere o n.º 3 não se aplicam aos clientes 
em regime de pré-pagamento, exceto 
quanto tenham concluído um contrato de 
pré-pagamento com um aumento de saldo 
automático. Os mecanismos de 
salvaguarda a que se refere o n.º 3 não se 
aplicam aos clientes em regime de pré-
pagamento. Além disso, os clientes em 
regime de pré-pagamento também devem 
receber atempadamente uma notificação 
a informar que estão a aproximar-se do 
limite de crédito.

Justificação

Protege os clientes em regime de pré-pagamento com renovação automática do saldo contra 
“choques de faturação”. O texto originalmente proposto exclui inadvertidamente esses 
clientes do âmbito de aplicação.

Alteração 69

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Se for adequado, os prestadores domésticos 
informam os seus clientes, antes da 
celebração de um contrato e 
subsequentemente de forma periódica, dos 
riscos de ligação e carregamento 
automático e não controlado de dados em 
itinerância. Os prestadores domésticos 
informam igualmente os seus clientes, de 
forma clara e facilmente compreensível, 
sobre o modo de desativar estas ligações 
automáticas à itinerância de dados a fim de 
evitar o consumo não controlado de 
serviços de itinerância de dados.

Se for adequado, os prestadores domésticos 
informarão os seus clientes, antes da 
conclusão de um contrato e 
subsequentemente de uma forma regular, 
dos riscos de ligação e carregamento 
automático e não controlado de dados em 
itinerância. Os prestadores domésticos 
informam igualmente e a título gratuito os 
seus clientes, de forma clara e facilmente 
compreensível, sobre a forma como
desativar estas ligações automáticas à 
itinerância de dados a fim de evitar o 
consumo não controlado de serviços de 
itinerância de dados.

Alteração 70
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Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O prestador doméstico deve informar o 
cliente de itinerância, através de uma 
mensagem automática, de que se encontra 
em itinerância e transmitir-lhe informação 
personalizada básica sobre as tarifas 
aplicáveis à prestação de serviços 
regulamentados de itinerância de dados no 
Estado-Membro em causa, exceto se o 
cliente tiver notificado o prestador 
doméstico de que prescinde dessa 
informação.

O prestador doméstico deve informar o 
cliente de itinerância, através de uma 
mensagem automática, de que se encontra 
em itinerância e transmitir-lhe informação 
personalizada básica sobre as tarifas 
(incluindo o IVA e na moeda do país de 
emissão da fatura) aplicáveis à prestação 
de serviços regulamentados de itinerância 
de dados no país em causa, exceto se o 
cliente tiver notificado o prestador 
doméstico de que prescinde dessa 
informação.

Alteração 71

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A referida informação básica personalizada 
sobre tarifas deve ser enviada ao telemóvel 
ou outro aparelho do cliente de itinerância, 
nomeadamente através de uma mensagem 
SMS, do correio eletrónico ou de uma 
janela instantânea no computador, sempre 
que este utilizar pela primeira vez, depois 
de ter entrado num Estado-Membro
diferente do da sua rede doméstica, um 
serviço regulamentado de itinerância de 
dados nesse Estado-Membro. Essas 
informações devem ser prestadas 
gratuitamente no momento em que o 
cliente de itinerância utiliza um serviço 
regulamentado de itinerância de dados, 
através de um meio adequado para facilitar 
a receção e compreensão das mesmas.

A referida informação básica personalizada 
sobre tarifas deve ser enviada ao telemóvel 
ou outro aparelho do cliente de itinerância, 
nomeadamente através de uma mensagem 
SMS, do correio eletrónico ou de uma 
janela instantânea no computador, sempre 
que este utilizar pela primeira vez, depois 
de ter entrado num país diferente do da sua 
rede doméstica, um serviço regulamentado 
de itinerância de dados nesse país. Essas 
informações devem ser prestadas 
gratuitamente no momento em que o 
cliente de itinerância utiliza um serviço 
regulamentado de itinerância de dados, 
através de um meio adequado para facilitar 
a receção e compreensão das mesmas.

Justificação

Essas medidas devem igualmente ser tornadas extensivas ao exterior da União.
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Alteração 72

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Cada prestador doméstico deve oferecer a 
todos os seus clientes de itinerância a 
possibilidade de optarem, a título gratuito, 
por um serviço que preste informações 
sobre o consumo acumulado, expresso em 
volume ou na mesma moeda em que se 
referirem as faturas relativas aos serviços 
regulamentados de itinerância de dados, e 
que garanta que, sem o consentimento 
expresso do cliente, a despesa acumulada 
relativa a serviços regulamentados de 
itinerância de dados utilizados num 
determinado período de tempo não 
ultrapasse um limite financeiro específico.

Cada prestador doméstico deve oferecer a 
todos os seus clientes de itinerância a 
possibilidade de optarem, a título gratuito, 
por um serviço que preste informações 
sobre o consumo acumulado, expresso em 
volume ou na mesma moeda em que se 
referirem as faturas relativas aos serviços 
retalhistas de itinerância de dados 
fornecidos dentro e fora da União, e que 
garanta que, sem o consentimento expresso 
do cliente, a despesa acumulada relativa a 
serviços retalhistas de itinerância de dados 
utilizados num determinado período de 
tempo não ultrapasse um limite financeiro 
específico. Este procedimento não se 
aplica aos casos em que um prestador de 
um serviço de telecomunicações móveis 
num país visitado fora da União Europeia 
não autorize o operador doméstico a 
acompanhar a utilização dos seus clientes 
em tempo real. Nesse caso, o cliente será 
notificado nesse sentido através de um 
serviço de mensagens, sem demora 
indevida e gratuitamente, quando entrar 
no país em causa.

Justificação

As medidas de transparência e de proteção do consumidor devem igualmente aplicar-se fora 
da União. Todavia, continua a haver países em que, por razões de ordem técnica, pode não 
ser possível aos prestadores domésticos acompanharem a utilização dos seus clientes em 
tempo real e apenas recebem informação sobre a utilização no final do mês.

Alteração 73

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3 – parágrafo 6
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Texto da Comissão Alteração

Cada prestador doméstico assegura 
igualmente o envio de uma notificação 
para o telemóvel ou outro aparelho do 
cliente de itinerância, nomeadamente 
através de uma mensagem SMS, do correio 
eletrónico ou de uma janela instantânea no 
computador, quando os serviços de 
itinerância de dados tiverem atingido 80 % 
do limite de volume ou financeiro 
acordado. Os clientes têm o direito de 
exigir que os seus operadores deixem de 
enviar tais notificações e têm o direito de 
exigir ao prestador doméstico, em qualquer 
momento e a título gratuito, que volte a 
prestar o referido serviço.

Cada prestador doméstico assegura 
igualmente o envio de uma notificação 
para o telemóvel ou outro aparelho do 
cliente de itinerância, nomeadamente 
através de uma mensagem SMS, do correio 
eletrónico ou de uma janela instantânea no 
computador, quando os serviços de 
itinerância de chamadas, mensagens SMS 
e dados tiverem atingido 80% do limite de 
volume ou financeiro acordado. Os clientes 
têm o direito de exigir que os seus 
operadores deixem de enviar tais 
notificações e têm o direito de exigir ao 
prestador doméstico, em qualquer 
momento e a título gratuito, que volte a 
prestar o referido serviço.

Alteração 74

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3 – parágrafo 7

Texto da Comissão Alteração

De outro modo, quando este limite de 
volume ou financeiro for ultrapassado, 
deve ser enviada uma notificação para o 
telemóvel ou outro aparelho do cliente de 
itinerância. Esta notificação deve indicar o 
procedimento a seguir se o cliente desejar 
continuar a usufruir dos serviços em 
questão e os custos a suportar por cada 
unidade de consumo adicional. Se o cliente 
de itinerância não responder como 
requerido na notificação recebida, o 
prestador doméstico cessa imediatamente a 
prestação e a cobrança de serviços 
regulamentados de itinerância de dados ao 
cliente, salvo se e até este solicitar a 
continuação ou a renovação de tal 
prestação.

De outro modo, quando este limite de 
volume ou financeiro for ultrapassado, 
deve ser enviada uma notificação para o 
telemóvel ou outro aparelho do cliente de 
itinerância. Esta notificação deve indicar o 
procedimento a seguir se o cliente desejar 
continuar a usufruir dos serviços em 
questão e os custos a suportar por cada 
unidade de consumo adicional. Se o cliente 
de itinerância não responder como 
requerido na notificação recebida, o 
prestador doméstico cessa imediatamente a 
prestação e a cobrança de serviços 
regulamentados de itinerância de 
chamadas, mensagens SMS e dados ao 
cliente, salvo se e até este solicitar a 
continuação ou a renovação de tal 
prestação.
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Alteração 75

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3 – parágrafo 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A presente disposição é aplicável ao 
cliente de itinerância, tanto dentro, como 
fora da União.

Alteração 76
Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. O n.º 3 é aplicável aos clientes de 
itinerância, tanto dentro, como fora da 
União.

Alteração 77

Proposta de regulamento
Artigo 15-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 15.°-A
Comparação de tarifas

As informações prestadas aos clientes 
sobre as tarifas aplicáveis aos serviços de 
itinerância de voz a nível retalhista, 
mensagens SMS e dados incluirão o IVA.
A Comissão debruçar-se-á sobre a 
transparência e comparabilidade das 
diferentes tarifas propostas pelos 
operadores aos seus clientes e informará 
o Parlamento Europeu e o Conselho 
sobre outras medidas necessárias para 
assegurar que os clientes possam 
comparar facilmente essas tarifas, 
facilitando, assim, a tomada de decisão de 
mudança de um operador para outro.
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Justificação

Ainda não é possível comparar as diferentes tarifas de telemóvel oferecidas pelos diferentes 
operadores. Tal deve ser investigado pela Comissão. A transparência implica igualmente que 
a informação sobre as tarifas inclua o IVA.

Alteração 78
Proposta de regulamento
Artigo 17-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 17-A
Exercício da delegação

1. O poder de adotar atos delegados é 
conferido à Comissão nas condições 
estabelecidas no presente artigo.
2. O poder de adotar atos delegados 
referido no n.º 5-A do artigo 4.º deve ser 
conferida à Comissão a partir de...* até à 
data referida no segundo parágrafo do 
artigo 22.º.  
3. A delegação de poderes referida no n.º 
5-A do artigo 4.º pode ser revogada a 
qualquer momento pelo Parlamento 
Europeu ou pelo Conselho. A decisão de 
revogação põe termo à delegação de 
poderes especificada nessa decisão. Essa 
decisão produz efeitos a partir do dia 
seguinte ao da sua publicação no Jornal 
Oficial da União Europeia ou de uma 
data posterior nela especificada. A 
decisão de revogação não prejudica a 
validade dos atos delegados já em vigor. 
4. Assim que adotar um ato delegado, a 
Comissão notifica-o simultaneamente ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho.
5. Qualquer ato delegado adotado nos 
termos do n.º 5-A do artigo 4.º apenas 
entrará em vigor se o Parlamento 
Europeu ou o Conselho não 
manifestarem a sua oposição no prazo de 
dois meses a contar da notificação do 
referido ato ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho ou se, antes do termo desse 
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período, o Parlamento Europeu e o 
Conselho informarem a Comissão de que 
não tencionam opor-se. Por iniciativa do 
Parlamento Europeu ou do Conselho, 
esse prazo é prolongado por dois meses.
_____________
* JO: Por favor, inserir data de entrada em 
vigor do presente regulamento. 

Alteração 79

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros definem o regime de 
sanções aplicáveis às infrações ao presente 
regulamento e tomam todas as medidas 
necessárias para garantir a respetiva 
aplicação. As sanções previstas devem ser 
efetivas, proporcionadas e dissuasivas. Os 
Estados-Membros devem notificar essas 
disposições à Comissão até 30 de março de 
2012  e devem notificá-la sem demora de 
qualquer subsequente alteração das 
mesmas.

Os Estados-Membros definem o regime de 
sanções aplicáveis às infrações ao presente 
regulamento e tomam todas as medidas 
necessárias para garantir a respetiva 
aplicação. As sanções previstas devem ser 
efetivas, proporcionadas e dissuasivas. 
Essas sanções incluem a obrigação de os 
operadores concederem uma 
indemnização aos clientes quando 
atrasam ou impedem um cliente de mudar 
para um prestador de serviços de 
itinerância alternativo. Os 
Estados-Membros devem notificar essas
disposições à Comissão até 30 de março de 
2012  e devem notificá-la sem demora de 
qualquer subsequente alteração das 
mesmas.

Alteração 80

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão examina o funcionamento 
do presente regulamento e, após consulta 
pública, apresenta relatórios ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho até 30 de junho de 
2015. Verifica, em especial, se foram 
atingidos os objetivos do presente 

1. A Comissão examina o funcionamento 
do presente regulamento e, após consulta 
pública, apresenta relatórios ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho até 30 de junho de 
2016. Verifica, em especial, se foram 
atingidos os objetivos do presente 
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regulamento. Para tal, a Comissão analisa, 
nomeadamente:

regulamento. Para tal, a Comissão analisa, 
nomeadamente:

Justificação

É necessário definir uma data de exame posterior para avaliar o impacto das medidas 
estruturais no mercado.

Alteração 81

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

O presente regulamento caduca em 30 de 
junho de 1  2022.

O presente regulamento caduca em 30 de 
junho de 2022.
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