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Alteração 30
Marc Tarabella, António Fernando Correia De Campos, Louis Grech, Sylvana Rapti, 
Catherine Stihler

Proposta de regulamento
Considerando 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) Não haverá um mercado único das 
telecomunicações digno desse nome 
enquanto existirem diferenças 
significativas entre as tarifas nacionais e 
tarifas de itinerância; por conseguinte, o 
objetivo final do presente regulamento 
deve ser o de simplesmente eliminar as 
tarifas de itinerância, estabelecendo assim 
um mercado pan-europeu das 
comunicações móveis.

Or. en

Alteração 31
Anna Hedh

Proposta de regulamento
Considerando 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) Não haverá um mercado único das 
telecomunicações digno desse nome 
enquanto existirem diferenças 
significativas entre as tarifas nacionais e 
tarifas de itinerância; por conseguinte, o 
objetivo final do presente regulamento 
deve ser o de simplesmente eliminar as 
tarifas de itinerância, estabelecendo assim 
um mercado pan-europeu das 
comunicações móveis.

Or. en
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Alteração 32
Anna Hedh

Proposta de regulamento
Considerando 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-B) O objetivo de conseguir que a 
diferença entre as tarifas das 
comunicações nacionais e as de 
itinerância fosse quase nula em 2015 foi 
proposto pela Comissão no quadro de 
avaliação comparativa 2011-2015 e 
posteriormente subscrito pelos 
Estados-Membros, em novembro de 
20091. Esse objetivo também consta da 
Comunicação da Comissão intitulada 
"Uma Agenda Digital para a Europa"2.
__________________
1http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/i
2010/docs/benchmarking/benchmarking_digital_e
urope_2011-2015.pdf
2 COM (2010)0245.

Or. en

Alteração 33
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Proposta de regulamento
Considerando 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-B) A cobrança de tarifas mais elevadas 
pelos serviços nacionais de voz, de SMS e 
de dados (incluindo os que se destinam a 
outros países) em comparação com as 
tarifas da itinerância não é benéfica para 
o consumidor e cria uma distorção do 
mercado; a partir de 2012, as tarifas 
nacionais não deverão, por essa razão, 
exceder os preços máximos de retalho 
definidos para os serviços de itinerância.
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Or. en

Alteração 34
Marc Tarabella, Catherine Stihler

Proposta de regulamento
Considerando 1-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-C) Para realizar um mercado único das 
telecomunicações, cada uma das 
empresas de telecomunicações ligadas e 
pertencentes ao mesmo grupo, devem ser 
encorajadas a colocar as respetivas 
licenças nacionais sob a égide de um 
único operador europeu; no futuro, tanto 
as licenças já existentes para 
comunicações eletrónicas como as novas 
licenças para redes móveis deverão cobrir 
todo o território europeu e não, apenas, 
um único Estado-Membro.

Or. en

Alteração 35
Robert Rochefort

Proposta de regulamento
Considerando 2

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 

(Não se aplica à versão portuguesa.)
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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.

Or. fr

Alteração 36
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Anna Maria Corazza Bildt, Hans-Peter Mayer, 
Eija-Riitta Korhola

Proposta de regulamento
Considerando 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-A) A insuficiente concorrência no 
mercado dos serviços de itinerância 
dificulta o desenvolvimento do mercado 
único das telecomunicações.

Or. en

Alteração 37
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Anna Maria Corazza Bildt, Eija-Riitta Korhola

Proposta de regulamento
Considerando 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-B) As elevadas tarifas de itinerância 
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praticadas são uma importante barreira 
para os cidadãos que queiram estudar ou 
trabalhar num país diferente do 
Estado-Membro de onde são oriundos.

Or. en

Alteração 38
Cornelis de Jong

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 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, o que 
resulta em lucros excessivos para os 
operadores à custa dos consumidores 
europeus.

Or. nl
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Alteração 39
Christian Engström, Emilie Turunen

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.

Or. en

Alteração 40
Cornelis de Jong

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 

(17) A caducidade, em junho de 2012, das 
salvaguardas regulamentares aplicáveis aos 
serviços de itinerância na União, aos níveis 
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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 
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.

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 
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.

Or. nl

Alteração 41
Marc Tarabella, Louis Grech, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

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 
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itinerância.

Or. en

Alteração 42
Marc Tarabella, António Fernando Correia De Campos, Sylvana Rapti, Catherine 
Stihler

Proposta de regulamento
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) Para permitir o desenvolvimento de 
um mercado mais eficiente e mais 
concorrencial dos serviços de itinerância, 
não deve haver restrições que impeçam as 
empresas de negociar de forma eficaz o 
acesso grossista para efeitos de oferta de 
serviços de itinerância. No entanto, existem 
presentemente obstáculos ao acesso a tais 
serviços grossistas de itinerância, devido a 
diferenças no poder de negociação e na 
dimensão das respetivas infraestruturas. A 
eliminação destes obstáculos facilitará o 
desenvolvimento de serviços e ofertas de 
itinerância alternativos e inovadores para 
os clientes, designadamente por parte de 
operadores de redes virtuais, e o 
desenvolvimento de serviços pan-europeus.

(18) Para permitir o desenvolvimento de 
um mercado mais eficiente e mais 
concorrencial dos serviços de itinerância, 
não deve haver restrições que impeçam as 
empresas de negociar de forma eficaz o 
acesso grossista para efeitos de oferta de 
serviços de itinerância. No entanto, existem 
presentemente obstáculos ao acesso a tais 
serviços grossistas de itinerância, devido a 
diferenças no poder de negociação e na 
dimensão das respetivas infraestruturas. A 
eliminação destes obstáculos facilitará o 
desenvolvimento de serviços e ofertas de 
itinerância alternativos e inovadores para 
os clientes e o desenvolvimento de serviços 
pan-europeus.

Or. en

Alteração 43
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Anna Maria Corazza Bildt, Eija-Riitta Korhola

Proposta de regulamento
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) Consequentemente, devem ser 
estabelecidas regras que imponham a 
obrigação de satisfazer os pedidos 

(19) Consequentemente, devem ser 
estabelecidas regras que imponham a 
obrigação de satisfazer os pedidos 
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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 
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.

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 
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.

Or. en

Alteração 44
Cornelis de Jong

Proposta de regulamento
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) Os serviços de comunicações móveis 
são vendidos em pacotes que incluem tanto 
serviços domésticos como serviços de 
itinerância, o que limita a escolha dos 
clientes no que respeita aos serviços de 
itinerância. Esses pacotes reduzem a 
transparência em matéria de serviços de 
itinerância, uma vez que é difícil comparar 
elementos incluídos nos pacotes. Por 
conseguinte, a concorrência entre os 

(21) Os serviços de comunicações móveis 
são vendidos em pacotes que incluem tanto 
serviços domésticos como serviços de 
itinerância, o que limita a escolha dos 
clientes no que respeita aos serviços de 
itinerância. Esses pacotes reduzem a 
transparência em matéria de serviços de 
itinerância, uma vez que é difícil comparar 
elementos incluídos nos pacotes. Por 
conseguinte, a concorrência entre os 
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operadores com base na componente 
«itinerância» do pacote ainda não é visível.
A facilitação da disponibilidade da 
itinerância enquanto serviço autónomo 
permitirá atacar os problemas estruturais, 
mediante uma maior sensibilização dos 
consumidores para os preços da 
itinerância, dando-lhes a possibilidade de 
escolhas distintas no domínio dos serviços 
de itinerância e aumentando, portanto, a 
pressão concorrencial a nível da procura. 
Estas medidas contribuirão para o bom 
funcionamento do mercado interno dos 
serviços de itinerância europeia.

operadores com base na componente 
«itinerância» do pacote ainda não é visível.

Or. nl

Justificação

Não se defende um sistema separado de tarifas nacionais e de itinerância porque os custos 
associados a esse sistema - avaliados em € 300 milhões - seriam transferidos para os 
consumidores. Um tal sistema separado também não promove a transparência. Deve ser 
adotada uma estratégia que obrigue os operadores a manterem constantemente a 
transparência acerca dos custos tomados em consideração.

Alteração 45
Cornelis de Jong

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 

Suprimido
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ponto da União e com o mesmo nível de 
qualidade.

Or. nl

Alteração 46
Christian Engström, Emilie Turunen

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 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, num curto período de tempo, a 
interoperabilidade dos serviços, que serão 
prestados em qualquer ponto da União e 
com o mesmo nível de qualidade.

Or. en

Alteração 47
Damien Abad

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 

(22) Os consumidores 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 
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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.

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.

Or. fr

Justificação

A presente alteração visa definir melhor o perímetro geográfico da obrigação de separação 
dos serviços de itinerância, ou seja, esta obrigação abrange apenas os serviços prestados no 
seio da União Europeia.

Alteração 48
Robert Rochefort

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 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 
gratuita 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.
Os consumidores que conservem o mesmo 
operador para os serviços de itinerância 
deverão ter a possibilidade de optar por 
que o seu consumo em itinerância seja 
descontado diretamente do seu crédito 
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disponível para comunicações móveis 
domésticas, de modo a que a faturação 
extra pacote só tenha início quando 
esgotado o seu crédito doméstico.

Or. fr

Alteração 49
Cornelis de Jong

Proposta de regulamento
Considerando 23

Texto da Comissão Alteração

(23) Deve ser estabelecida uma maior 
cooperação e coordenação entre os 
operadores das redes móveis para 
viabilizar tecnicamente a prestação de 
serviços de itinerância em separado e 
assegurar uma evolução técnica 
coordenada e sólida da venda separada de 
serviços de itinerância na União. Por 
conseguinte, devem ser elaboradas 
orientações que especifiquem os 
princípios e as metodologias de base, com 
vista a uma rápida adaptação a novas 
circunstâncias e ao progresso tecnológico. 
O ORECE, em coordenação com a 
Comissão e em colaboração com as partes 
interessadas, deve emitir orientações para 
o desenvolvimento dos elementos técnicos 
de um dispositivo que permita a venda 
separada dos serviços de itinerância. A 
Comissão poderá atribuir um mandato a 
um organismo de normalização europeu 
para que altere as normas pertinentes 
necessárias para a implementação 
harmonizada desse meio.

Suprimido

Or. nl

Alteração 50
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer
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Proposta de regulamento
Considerando 23

Texto da Comissão Alteração

(23) Deve ser estabelecida uma maior 
cooperação e coordenação entre os 
operadores das redes móveis para viabilizar 
tecnicamente a prestação de serviços de 
itinerância em separado e assegurar uma 
evolução técnica coordenada e sólida da 
venda separada de serviços de itinerância 
na União. Por conseguinte, devem ser 
elaboradas orientações que especifiquem 
os princípios e as metodologias de base, 
com vista a uma rápida adaptação a novas 
circunstâncias e ao progresso tecnológico. 
O ORECE, em coordenação com a 
Comissão e em colaboração com as partes 
interessadas, deve emitir orientações para o 
desenvolvimento dos elementos técnicos 
de um dispositivo que permita a venda 
separada dos serviços de itinerância. A 
Comissão poderá atribuir um mandato a 
um organismo de normalização europeu 
para que altere as normas pertinentes 
necessárias para a implementação
harmonizada desse meio.

(23) Deve ser estabelecida uma maior 
cooperação e coordenação entre os 
operadores das redes móveis para viabilizar 
tecnicamente a prestação de serviços de 
itinerância em separado e o acesso a 
serviços de itinerância de dados locais e 
assegurar uma evolução técnica 
coordenada e sólida da venda separada de 
serviços de itinerância na União. Por 
conseguinte, devem ser elaboradas 
orientações que especifiquem os princípios 
e as metodologias de base, com vista a uma 
rápida adaptação a novas circunstâncias e 
ao progresso tecnológico. O ORECE, em 
coordenação com a Comissão e em 
colaboração com as partes interessadas, 
deve emitir orientações para o 
desenvolvimento dos elementos técnicos 
de um dispositivo que permita a venda 
separada dos serviços de itinerância e o 
acesso a serviços de itinerância de dados 
locais. A Comissão poderá atribuir um 
mandato a um organismo de normalização 
europeu para que altere as normas 
pertinentes necessárias para a 
implementação harmonizada desse meio.

Or. en

Alteração 51
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

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 
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Digital para a Europa. Em particular, 
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.

Or. en

Alteração 52
Cornelis de Jong

Proposta de regulamento
Considerando 25

Texto da Comissão Alteração

(25) No que respeita à manutenção da 
regulamentação temporária dos preços, 
devem ser impostas obrigações 
regulamentares a nível retalhista e grossista 
para proteger os interesses dos clientes de 
itinerância, uma vez que a experiência 
mostra que a redução dos preços grossistas 

(25) No que respeita à manutenção da 
redução gradual dos preços, que deve 
permitir alcançar em 2015 o objetivo da 
Agenda Digital Europeia de preços iguais 
nas tarifas nacionais e de itinerância, 
devem ser impostas obrigações 
regulamentares a nível retalhista e grossista 
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dos serviços de itinerância na União pode 
não se traduzir em preços retalhistas mais 
baixos, devido à ausência de incentivos
nesse sentido. Por outro lado, a adoção de 
medidas destinadas a reduzir o nível dos 
preços retalhistas que não incidam no nível 
dos custos grossistas associados à 
prestação desses serviços poderia perturbar 
o bom funcionamento do mercado da 
itinerância na União e não conduziria a um 
maior grau de concorrência.

para proteger os interesses dos clientes de 
itinerância, uma vez que a experiência 
mostra que a redução dos preços grossistas 
dos serviços de itinerância na União pode 
não se traduzir em preços retalhistas mais 
baixos, devido à ausência de incentivos 
nesse sentido. Por outro lado, a adoção de 
medidas destinadas a reduzir o nível dos 
preços retalhistas que não incidam no nível 
dos custos grossistas associados à 
prestação desses serviços poderia perturbar 
o bom funcionamento do mercado da 
itinerância na União e não conduziria a um 
maior grau de concorrência.

Or. nl

Alteração 53
Cornelis de Jong

Proposta de regulamento
Considerando 26

Texto da Comissão Alteração

(26) Enquanto as soluções estruturais não 
geram um grau suficiente de 
concorrência no mercado da itinerância,
a estratégia mais eficaz e proporcionada de 
regulação do nível dos preços das 
chamadas efetuadas e recebidas em 
itinerância na União consiste em 
estabelecer, a nível da União, valores 
máximos para os preços médios por minuto 
a nível grossista e em limitar os preços a 
nível retalhista mediante a eurotarifa 
introduzida com o Regulamento (CE) 
n.º 717/2007. A tarifa média grossista deve 
aplicar-se entre quaisquer dois operadores 
na União, durante um período especificado.

(26) A estratégia mais eficaz e 
proporcionada de regulação do nível dos 
preços das chamadas efetuadas e recebidas 
em itinerância na União consiste em 
estabelecer, a nível da União, valores 
máximos para os preços médios por minuto 
a nível grossista e em limitar os preços a 
nível retalhista mediante a eurotarifa 
introduzida com o Regulamento (CE) n.º 
717/2007. A tarifa média grossista deve 
aplicar-se entre quaisquer dois operadores 
na União, durante um período especificado.

Or. nl
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Alteração 54
Cornelis de Jong

Proposta de regulamento
Considerando 27

Texto da Comissão Alteração

(27) A eurotarifa transitória deverá ser 
fixada a um nível de salvaguarda que, 
preservando embora os atuais benefícios 
dos consumidores durante um período 
transitório de aplicação das soluções 
estruturais, garanta aos operadores uma 
margem suficiente e promova ofertas de 
itinerância competitivas a preços mais 
baixos. Durante esse período, os 
operadores deverão oferecer ativamente 
uma eurotarifa a todos os seus clientes de 
itinerância, gratuitamente, de forma clara e 
transparente.

(27) A eurotarifa transitória deverá 
gradualmente fazer com que em 2015 as 
tarifas nacionais e de itinerância sejam 
iguais, devendo ser garantida aos 
operadores uma margem suficiente que 
preserve os benefícios dos consumidores 
durante um período transitório de aplicação 
das soluções estruturais. Durante esse 
período, os operadores deverão oferecer 
ativamente uma eurotarifa a todos os seus 
clientes de itinerância, gratuitamente, de 
forma clara e transparente.

Or. nl

Alteração 55
Matteo Salvini

Proposta de regulamento
Considerando 28

Texto da Comissão Alteração

(28) A eurotarifa transitória  máxima que 
pode ser oferecida a oferecer  a clientes de 
itinerância deverá, por conseguinte, ter em 
conta uma margem razoável acima do 
custo grossista de fornecimento de um 
serviço de itinerância, dando ao mesmo 
tempo aos operadores a liberdade de 
concorrerem entre si, diferenciando as suas 
ofertas e adaptando as suas estruturas de 
preços às condições de mercado e às 
preferências dos consumidores. Esses 
limites de salvaguarda devem ser fixados a 
níveis que não distorçam as vantagens 
concorrenciais das soluções estruturais e 

(28) A eurotarifa transitória  máxima que 
pode ser oferecida a oferecer  a clientes de 
itinerância deverá, por conseguinte, ter em 
conta uma margem razoável acima do 
custo grossista de fornecimento de um 
serviço de itinerância, dando ao mesmo 
tempo aos operadores a liberdade de 
concorrerem entre si, diferenciando as suas 
ofertas e adaptando as suas estruturas de 
preços às condições de mercado e às 
preferências dos consumidores. Esses 
limites de salvaguarda devem visar a 
competitividade das soluções estruturais, 
com o objetivo último de realmente 
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podem ser eliminados assim que as 
soluções estruturais tenham permitido 
proporcionar vantagens concretas aos 
clientes.  Esta estratégia regulamentar não 
deve aplicar-se a serviços de valor 
acrescentado.

beneficiar os consumidores. Por 
conseguinte, a diferença entre os limites 
máximos das tarifas grossistas e de 
retalho deve deixar uma margem 
suficiente para a entrada de novos 
concorrentes no mercado. Os limites 
máximos podem ser eliminados assim que 
as soluções estruturais tenham permitido 
proporcionar vantagens concretas aos 
clientes. Esta estratégia regulamentar não 
deve aplicar-se a serviços de valor 
acrescentado.

Or. en

Justificação

O Organismo de Reguladores Europeus das Comunicações Eletrónicas, num parecer recente 
(julho de 2011), observou que os limites de salvaguarda previstos no presente regulamento 
devem prever uma margem suficiente entre os preços grossistas e de retalho para a entrada 
de concorrentes no mercado. Isso contribuiria para promover a concorrência e, portanto, 
para o estabelecimento de melhores preços para os consumidores.

Alteração 56
Cornelis de Jong

Proposta de regulamento
Considerando 32

Texto da Comissão Alteração

(32) Durante o período transitório dos 
limites de salvaguarda, todos os 
consumidores deverão ter a possibilidade 
de escolher, sem quaisquer encargos 
adicionais ou condições prévias, uma tarifa 
de itinerância simples que não exceda as 
tarifas regulamentadas. Uma margem 
razoável entre os custos ao nível grossista e 
os preços ao nível retalhista deverá 
permitir aos operadores cobrir todos os 
seus custos específicos da itinerância ao 
nível retalhista, incluindo uma partilha 
apropriada de despesas de comercialização 
e de subvencionamento de equipamentos 
terminais, e dar-lhes uma margem residual 

(32) Durante o período transitório até 2015
dos limites de salvaguarda, no qual as 
tarifas de itinerância podem 
temporariamente ser superiores às tarifas 
nacionais, todos os consumidores deverão 
ter a possibilidade de escolher, sem 
quaisquer encargos adicionais ou 
condições prévias, uma tarifa de itinerância 
simples que não exceda as tarifas 
regulamentadas. Uma margem razoável 
entre os custos ao nível grossista e os 
preços ao nível retalhista deverá permitir 
aos operadores cobrir todos os seus custos 
específicos da itinerância ao nível 
retalhista, incluindo uma partilha 
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para obter um retorno razoável. Uma 
eurotarifa transitória constitui um meio 
apropriado para proporcionar proteção ao 
consumidor e oferecer flexibilidade ao 
operador. Os valores máximos da 
eurotarifa deverão ser reduzidos 
anualmente, em função do preço grossista.

apropriada de despesas de comercialização 
e de subvencionamento de equipamentos 
terminais, e dar-lhes uma margem residual 
para obter um retorno razoável. Uma 
eurotarifa transitória constitui um meio 
apropriado para proporcionar proteção ao 
consumidor e oferecer flexibilidade ao 
operador. Os valores máximos da 
eurotarifa deverão ser reduzidos 
anualmente, em função do preço grossista, 
de modo suficiente para que em 2015 
fiquem ao mesmo nível que as tarifas 
nacionais.

Or. nl

Alteração 57
Christian Engström, Emilie Turunen

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 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 

(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 
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. 
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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.

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.

Or. en

Alteração 58
Robert Rochefort

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 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 

(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 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 
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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.

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.

Or. fr

Alteração 59
Damien Abad

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 
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 

(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 
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 
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comunicações eletrónicas de 2002, a 
qualquer direito de os clientes de telefonia 
móvel revogarem os respetivos contratos.

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.

Or. fr

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 60
Robert Rochefort

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.

Or. fr

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 61
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler, Christel Schaldemose
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Proposta de regulamento
Considerando 41

Texto da Comissão Alteração

(41) Os prestadores de chamadas em 
itinerância regulamentadas ao nível 
retalhista deverão, pois, ser obrigados a 
faturar ao segundo as chamadas em regime 
de eurotarifa, sendo apenas autorizados a 
cobrar um período inicial mínimo — não 
superior a 30 segundos — no caso das 
chamadas efetuadas. Deste modo, 
possibilitar-se-á aos operadores cobrirem 
quaisquer custos razoáveis de 
estabelecimento da comunicação e dar-se-
lhes-á flexibilidade para competirem 
oferecendo períodos mínimos de 
faturação mais curtos. Contudo, no caso 
das chamadas recebidas, em regime de 
eurotarifa, não se justifica qualquer período 
inicial mínimo de faturação, visto que o 
custo grossista subjacente é debitado ao 
segundo e os eventuais custos específicos 
de estabelecimento da comunicação estão 
já cobertos pelas taxas de terminação 
móvel.

(41) Os prestadores de chamadas em 
itinerância regulamentadas ao nível 
retalhista devem, pois, ser obrigados a 
faturar ao segundo as chamadas, não 
devendo cobrar um período inicial mínimo 
às chamadas em regime de eurotarifa. No 
caso das chamadas recebidas em regime de 
eurotarifa, não se justifica qualquer período 
inicial mínimo de faturação, visto que o 
custo grossista subjacente é tarifado ao 
segundo e os eventuais custos específicos 
de estabelecimento da comunicação estão 
já cobertos pelas taxas de terminação 
móvel.

Or. en

Justificação

Não se deve permitir a imposição de um período inicial mínimo de faturação de 30 segundos, 
uma vez que não há qualquer justificação para tal encargo.

Alteração 62
Cornelis de Jong

Proposta de regulamento
Considerando 41

Texto da Comissão Alteração

(41) Os prestadores de chamadas em 
itinerância regulamentadas ao nível 

(41) Os prestadores de chamadas em 
itinerância regulamentadas ao nível 
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retalhista deverão, pois, ser obrigados a 
faturar ao segundo as chamadas em regime 
de eurotarifa, sendo apenas autorizados a 
cobrar um período inicial mínimo — não 
superior a 30 segundos — no caso das 
chamadas efetuadas. Deste modo, 
possibilitar-se-á aos operadores cobrirem 
quaisquer custos razoáveis de 
estabelecimento da comunicação e 
dar-se-lhes-á flexibilidade para competirem 
oferecendo períodos mínimos de faturação 
mais curtos. Contudo, no caso das 
chamadas recebidas, em regime de 
eurotarifa, não se justifica qualquer período 
inicial mínimo de faturação, visto que o 
custo grossista subjacente é debitado ao 
segundo e os eventuais custos específicos 
de estabelecimento da comunicação estão 
já cobertos pelas taxas de terminação 
móvel.

retalhista deverão, pois, ser obrigados a 
faturar ao segundo as chamadas em regime 
de eurotarifa. Deste modo, possibilitar-se-á 
aos operadores cobrirem quaisquer custos 
razoáveis de estabelecimento da 
comunicação e dar-se-lhes-á flexibilidade 
para competirem oferecendo períodos 
mínimos de faturação mais curtos. 
Contudo, no caso das chamadas recebidas, 
em regime de eurotarifa, não se justifica 
qualquer período inicial mínimo de 
faturação, visto que o custo grossista 
subjacente é debitado ao segundo e os 
eventuais custos específicos de 
estabelecimento da comunicação estão já 
cobertos pelas taxas de terminação móvel.

Or. nl

Alteração 63
Christian Engström, Emilie Turunen

Proposta de regulamento
Considerando 41

Texto da Comissão Alteração

(41) Os prestadores de chamadas em 
itinerância regulamentadas ao nível 
retalhista deverão, pois, ser obrigados a 
faturar ao segundo as chamadas em regime 
de eurotarifa, sendo apenas autorizados a 
cobrar um período inicial mínimo — não 
superior a 30 segundos — no caso das 
chamadas efetuadas. Deste modo, 
possibilitar-se-á aos operadores cobrirem 
quaisquer custos razoáveis de 
estabelecimento da comunicação e dar-se-
lhes-á flexibilidade para competirem 
oferecendo períodos mínimos de faturação 
mais curtos. Contudo, no caso das 
chamadas recebidas, em regime de 

(41) Os prestadores de chamadas em 
itinerância regulamentadas ao nível 
retalhista deverão, pois, ser obrigados a 
faturar ao segundo as chamadas em regime 
de eurotarifa. Deste modo, possibilitar-se-á 
aos operadores cobrirem quaisquer custos 
razoáveis de estabelecimento da 
comunicação e dar-se-lhes-á flexibilidade 
para competirem oferecendo períodos 
mínimos de faturação mais curtos. 
Contudo, no caso das chamadas recebidas, 
em regime de eurotarifa, não se justifica 
qualquer período inicial mínimo de 
faturação, visto que o custo grossista 
subjacente é debitado ao segundo e os 
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eurotarifa, não se justifica qualquer período 
inicial mínimo de faturação, visto que o 
custo grossista subjacente é debitado ao 
segundo e os eventuais custos específicos 
de estabelecimento da comunicação estão 
já cobertos pelas taxas de terminação 
móvel.

eventuais custos específicos de 
estabelecimento da comunicação estão já 
cobertos pelas taxas de terminação móvel.

Or. en

Alteração 64
Robert Rochefort

Proposta de regulamento
Considerando 41

Texto da Comissão Alteração

(41) Os prestadores de chamadas em 
itinerância regulamentadas ao nível 
retalhista deverão, pois, ser obrigados a 
faturar ao segundo as chamadas em regime 
de eurotarifa, sendo apenas autorizados a 
cobrar um período inicial mínimo – não 
superior a 30 segundos – no caso das 
chamadas efetuadas. Deste modo, 
possibilitar-se-á aos operadores cobrirem 
quaisquer custos razoáveis de 
estabelecimento da comunicação e dar-se-
lhes-á flexibilidade para competirem 
oferecendo períodos mínimos de 
faturação mais curtos. Contudo, no caso 
das chamadas recebidas, em regime de 
eurotarifa, não se justifica qualquer 
período inicial mínimo de faturação, visto 
que o custo grossista subjacente é 
debitado ao segundo e os eventuais custos 
específicos de estabelecimento da 
comunicação estão já cobertos pelas taxas 
de terminação móvel.

(41) Os prestadores de chamadas em 
itinerância regulamentadas ao nível 
retalhista deverão, pois, ser obrigados a 
faturar ao segundo aos seus clientes, a 
partir do primeiro segundo, as chamadas 
efetuadas ou recebidas em regime de 
eurotarifa.

Or. fr
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Alteração 65
Marc Tarabella, António Fernando Correia De Campos, Sylvana Rapti, Catherine 
Stihler, Christel Schaldemose

Proposta de regulamento
Considerando 42-A (novo)

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.

Or. en

Alteração 66
Cornelis de Jong

Proposta de regulamento
Considerando 46

Texto da Comissão Alteração

(46) Até a solução estrutural originar 
concorrência em grau suficiente no 
mercado da itinerância, a abordagem mais 
eficaz e proporcionada para regulamentar o 
nível dos preços das mensagens SMS em 
itinerância regulamentadas ao nível 
grossista consiste em estabelecer, a nível 
da União, um limite máximo para a tarifa 
média de cada SMS enviado a partir de 
uma rede visitada. A tarifa grossista média 
deverá aplicar-se entre quaisquer dois 
operadores móveis na União durante um 
período especificado.

(46) Até as tarifas nacionais e de
itinerância serem gradualmente igualadas 
em 2015, a abordagem mais eficaz e 
proporcionada para regulamentar o nível 
dos preços das mensagens SMS em 
itinerância regulamentadas ao nível 
grossista consiste em estabelecer, a nível 
da União, um limite máximo para a tarifa 
média de cada SMS enviado a partir de 
uma rede visitada. A tarifa grossista média 
deverá aplicar-se entre quaisquer dois 
operadores móveis na União durante um 
período especificado.

Or. nl
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Alteração 67
Cornelis de Jong

Proposta de regulamento
Considerando 50

Texto da Comissão Alteração

(50) Até as soluções estruturais 
produzirem efeitos, a eurotarifa-SMS 
transitória deverá ser mantida a um nível 
de salvaguarda que, preservando embora os 
atuais benefícios dos consumidores, 
garanta margem suficiente aos operadores 
e, ao mesmo tempo, reflita mais 
razoavelmente os custos retalhistas 
subjacentes.

(50) Até 2015, quando as tarifas 
nacionais e de itinerância terão de ser 
iguais, a eurotarifa-SMS transitória deverá 
ser mantida a um nível de salvaguarda que, 
preservando embora os atuais benefícios 
dos consumidores, garanta margem 
suficiente aos operadores e, ao mesmo 
tempo, reflita mais razoavelmente os 
custos retalhistas subjacentes.

Or. nl

Alteração 68
Cornelis de Jong

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 demasiado 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, o que se reflete na estrutura de 
custos dos serviços de itinerância e resulta 
em lucros excessivos. 

Or. nl

Alteração 69
Christian Engström, Emilie Turunen
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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.

Or. en

Alteração 70
Robert Rochefort

Proposta de regulamento
Considerando 57

Texto da Comissão Alteração

(57) Os prestadores de serviços de
itinerância  não deverão cobrar aos clientes 
de itinerância a prestação de serviços 
regulamentados de itinerância de dados, 
salvo se e até os clientes de itinerância 
aceitarem a prestação do serviço.

(57) Os prestadores de serviços de 
itinerância  não deverão cobrar aos clientes 
de itinerância a prestação de serviços 
regulamentados de itinerância de dados, 
salvo se e até os clientes de itinerância 
aceitarem a prestação do serviço. Além 
disso, se o consumidor aceitar a prestação 
desses serviços, deverá ter bem presente 
que, caso utilize um “smartphone”, este é 
suscetível de proceder a comunicações de 
dados em itinerância sem que de tal se 
aperceba. Deverão ser comunicadas 
gratuitamente ao consumidor indicações 
sobre a forma como impedir as 
comunicações de dados.

Or. fr
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Justificação

Muitos consumidores não têm consciência de que os seus “smartphones” se ligam 
automaticamente à rede para efetuar atualizações ou muito simplesmente para pôr em 
funcionamento certas aplicações móveis. Muitas vezes, isto tem como resultado uma fatura de 
telefone de muitas centenas de euros. Os consumidores poderiam ser objeto de uma maior 
proteção contra este risco e de uma informação mais completa sobre o modo como evitá-lo.

Alteração 71
Cornelis de Jong

Proposta de regulamento
Considerando 59

Texto da Comissão Alteração

(59) À semelhança das medidas já 
existentes em matéria de regulamentação 
dos serviços vocais e SMS, até a solução 
estrutural conduzir a um grau de 
concorrência suficiente, a abordagem mais 
eficaz e proporcionada para regular o nível 
dos preços dos serviços retalhistas de 
dados em itinerância na União, durante um 
período transitório, consiste em obrigar os 
operadores móveis a oferecerem aos seus 
clientes de itinerância uma eurotarifa-
dados transitória que não exceda um limite 
máximo especificado. A eurotarifa-dados 
deverá ser fixada a um nível de
salvaguarda que, por um lado, assegure a 
proteção dos consumidores até a solução 
estrutural produzir efeitos e, por outro, 
garanta uma margem suficiente aos 
operadores e, ao mesmo tempo, reflita mais 
razoavelmente os custos retalhistas 
subjacentes.

(59) À semelhança das medidas já 
existentes em matéria de regulamentação 
dos serviços vocais e SMS, até a solução 
estrutural conduzir a um grau de 
concorrência suficiente, a abordagem mais 
eficaz e proporcionada para regular o nível 
dos preços dos serviços retalhistas de 
dados em itinerância na União, durante um 
período transitório, consiste em obrigar os 
operadores móveis a oferecerem aos seus 
clientes de itinerância uma eurotarifa-
dados transitória que não exceda um limite 
máximo especificado. A eurotarifa-dados 
deverá ser fixada a um nível de 
salvaguarda que, por um lado, assegure a 
proteção dos consumidores até que em 
2015 as tarifas nacionais e de itinerância 
sejam iguais, relativamente à estrutura de 
custos real, e, por outro, garanta uma 
margem suficiente aos operadores e, ao 
mesmo tempo, reflita mais razoavelmente 
os custos retalhistas subjacentes.

Or. nl

Alteração 72
Cornelis de Jong
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Proposta de regulamento
Considerando 60

Texto da Comissão Alteração

(60) A eurotarifa-dados transitória que 
pode ser oferecida aos clientes de 
itinerância deverá, por conseguinte, 
permitir uma margem razoável acima dos 
custos da prestação de um serviço de dados 
em itinerância regulamentado, dando 
simultaneamente aos operadores a 
liberdade de concorrerem entre si, 
diferenciando as suas ofertas e adaptando 
as suas estruturas de preços às condições 
do mercado e às preferências dos
consumidores. Esse limite de salvaguarda 
deve ser fixado a um nível que não 
distorça as vantagens concorrenciais das 
soluções estruturais e pode ser retirado 
assim que as soluções estruturais tenham 
tido a possibilidade de proporcionar 
vantagens concretas aos clientes. À 
semelhança da abordagem adotada para os 
serviços de voz e SMS em itinerância e 
atendendo à redução prevista do custo 
subjacente à oferta de serviços retalhistas 
de dados em itinerância, o valor máximo 
da eurotarifa-dados transitória no âmbito 
de serviços regulamentados deve diminuir 
progressivamente.

(60) A eurotarifa-dados transitória que 
pode ser oferecida aos clientes de 
itinerância deverá, por conseguinte, 
permitir uma margem razoável acima dos 
custos da prestação de um serviço de dados
em itinerância regulamentado. À 
semelhança da abordagem adotada para os 
serviços de voz e SMS em itinerância e 
atendendo à redução prevista do custo 
subjacente à oferta de serviços retalhistas 
de dados em itinerância, o valor máximo 
da eurotarifa-dados transitória no âmbito 
de serviços regulamentados deve diminuir 
progressivamente no sentido duma tarifa 
unitária em 2015.

Or. nl

Alteração 73
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Proposta de regulamento
Considerando 64

Texto da Comissão Alteração

(64) Para garantir que todos os utilizadores 
de telefonia móvel de voz possam 
beneficiar das disposições do regulamento, 
as exigências tarifárias transitórias  a nível 

(64) Para garantir que todos os utilizadores 
de telefonia móvel de voz possam 
beneficiar das disposições do regulamento, 
as exigências tarifárias transitórias  a nível 
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retalhista deverão ser aplicadas 
independentemente de os clientes de 
itinerância terem um contrato de pré-
pagamento ou pós-pagamento com o seu 
prestador doméstico e independentemente 
do facto de o prestador doméstico dispor da 
sua própria rede, ser um operador de rede 
móvel virtual ou um revendedor de 
serviços de telefonia móvel de voz.

retalhista deverão ser aplicadas 
independentemente de os clientes de 
itinerância terem um contrato de pré-
pagamento ou pós-pagamento com o seu 
prestador doméstico e independentemente 
do facto de o prestador doméstico dispor da 
sua própria rede, ou ser um revendedor de 
serviços de telefonia móvel de voz.

Or. en

Alteração 74
Cornelis de Jong

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 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 

Suprimido
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itinerância (voz, SMS ou dados), da 
média, a nível da União, dos valores 
médios nacionais.

Or. nl

Justificação

É imperativo constatar que o nível de preços fixado neste artigo é demasiado elevado, resulta 
constantemente em lucros excessivos para os operadores e não promove suficientemente a 
concorrência desejada, que deve haver principalmente na área dos serviços inovadores, e 
aumenta a quota-parte do mercado do tráfego de dados, que está em crescimento rápido. 
Desta forma, o setor acabará por se excluir do mercado devido aos preços.

Alteração 75
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Hans-Peter Mayer

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 
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 

(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 
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 
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no cálculo, separado para cada serviço de 
itinerância (voz, SMS ou dados), da média, 
a nível da União, dos valores médios 
nacionais.

no cálculo, separado para cada serviço de 
itinerância (voz, SMS ou dados), da média, 
a nível da União, dos valores médios 
nacionais.

Or. en

Alteração 76
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

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 
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.

(67) Para aumentar a transparência dos 
preços retalhistas das chamadas de 
itinerância efetuadas e recebidas tanto 
dentro como fora da 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 país 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 SMS, MMS 
e outros serviços de comunicação de dados 
nos países visitados. 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.

Or. en
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Justificação

As medidas de transparência também devem ser aplicáveis aos serviços de itinerância fora da 
União.

Alteração 77
Robert Rochefort

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 
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.

(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 
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. Contudo, esse pedido de 
renúncia só deverá ser válido para o 
Estado-Membro visitado, não devendo 
aplicar-se automaticamente em toda a 
União Europeia sem que o consumidor o 
tenha solicitado de forma explícita.
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Or. fr

Alteração 78
Marc Tarabella, António Fernando Correia De Campos, Sylvana Rapti, Catherine 
Stihler, Christel Schaldemose

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 
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.
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_____________
1JO L 149 de 11.6.2005, p. 22

Or. en

Alteração 79
Robert Rochefort

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. 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 por escrito a estes clientes 
descrevendo as condições da eurotarifa e o 
direito de aderir ou renunciar à mesma.

Or. fr

Alteração 80
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler, Christel Schaldemose

Proposta de regulamento
Considerando 69



AM\888019PT.doc 39/189 PE478.641v01-00

PT

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. Estas informações 
deverão ser fornecidas aos consumidores, 
para que estes possam efetuar uma escolha 
esclarecida.

Or. en

Alteração 81
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

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 

(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 
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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.

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.

Or. en

Alteração 82
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Proposta de regulamento
Considerando 70

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 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. Essa 
informação deverá ser transmitida para o 
telemóvel ou outro aparelho móvel do 
modo mais adequado à sua fácil receção e 
compreensão.

Or. en

Justificação

As medidas de transparência também devem ser aplicáveis aos serviços de itinerância fora da 
União.

Alteração 83
Robert Rochefort
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Proposta de regulamento
Considerando 70

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 
Estado-Membro. 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, 

Or. fr

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 84
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

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

(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 de itinerância de 
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de itinerância de dados e de lhes permitir 
acompanhar e controlar as suas despesas.

dados e de lhes permitir acompanhar e 
controlar as suas despesas.

Or. en

Alteração 85
Robert Rochefort

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 regulamentados de itinerância de 
dados e de lhes permitir acompanhar e 
controlar as suas despesas.

Or. fr

Alteração 86
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

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 

(72) Complementarmente, para evitar 
faturas de valor inesperado para os 
serviços de itinerância de dados tanto 
dentro como fora da União, os operadores 
móveis deverão definir um ou vários 
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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.

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.

Or. en

Justificação

As medidas de transparência também devem ser aplicáveis aos serviços de itinerância fora da 
União.

Alteração 87
Robert Rochefort

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 

(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 
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(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.

(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 
medium passível de ser consultado de 
novo ulteriormente 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 
medium passível de ser consultado de 
novo ulteriormente.  Se nada declararem 
em contrário, deverá ser aplicado aos 
clientes um sistema de limite automático.

Or. fr

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 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 88
Christel Schaldemose

Proposta de regulamento
Considerando 72-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(72-A) Dado que a atual legislação da UE 
não contém disposições que permitam 
limitar “choques de faturação” aplicáveis 
à itinerância fora da União, no futuro os 
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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;

Or. da

Alteração 89
Cornelis de Jong

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 
aplicar-se aos clientes em regime de 
pré-pagamento.

Suprimido

Or. nl

Alteração 90
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Proposta de regulamento
Considerando 74
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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 
aplicar-se aos clientes em regime de pré-
pagamento.

(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 
aplicar-se aos clientes em regime de pré-
pagamento, exceto quando os 
consumidores tenham optado por um 
sistema de abastecimento automático do 
crédito.

Or. en

Alteração 91
Robert Rochefort

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, 

Suprimido
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os consumidores beneficiarão igualmente 
de uma maior proteção contra os preços 
elevados destes serviços. Por estas razões, 
as disposições em causa não devem 
aplicar-se aos clientes em regime de 
pré-pagamento.

Or. fr

Alteração 92
Cornelis de Jong

Proposta de regulamento
Considerando 80

Texto da Comissão Alteração

(80) Os limites de salvaguarda retalhistas 
devem ser fixados a níveis 
suficientemente elevados que não 
distorçam as potenciais vantagens 
concorrenciais das soluções estruturais e 
podem ser totalmente eliminados assim que 
as abordagens estruturais produzam 
efeitos e tenham conduzido ao 
desenvolvimento de um verdadeiro 
mercado único. Consequentemente, os 
limites de salvaguarda retalhistas devem 
sofrer uma diminuição gradual e 
subsequentemente ser suprimidos.

(80) Os limites de salvaguarda retalhistas 
devem poder ser totalmente eliminados 
assim que a abordagem regulamentar 
resulte, em 2015, na igualização das 
tarifas nacionais e de itinerância. 
Consequentemente, os limites de 
salvaguarda retalhistas devem sofrer uma 
diminuição gradual e subsequentemente ser 
suprimidos.

Or. nl

Alteração 93
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

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 

(81) A Comissão deverá analisar a eficácia 
do presente regulamento à luz dos seus 
objetivos e do seu contributo para a 
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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).

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).

Or. en

Alteração 94
Christian Engström, Emilie Turunen

Proposta de regulamento
Considerando 81-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(81-A) O objetivo da revisão do presente 
regulamento deve ser o de realizar um 
mercado ainda mais integrado na área 
dos serviços de telecomunicações na 
Europa e melhorar a capacidade dos 
operadores para fornecerem serviços de 
telecomunicações, e dos clientes, para os 
usarem, ou seja, portanto, a supressão das 
barreiras remanescentes. Para 
complementar as regras aplicáveis ao 
acesso grossista aos serviços de 
itinerância, a Comissão e o ORECE 
devem tomar as medidas necessárias para 
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prosseguir a harmonização dos 
regulamentos nacionais no setor das 
telecomunicações, melhorar as condições 
de entrada no mercado para os 
operadores em todos os Estados-Membros
e harmonizar as taxas de rescisão do 
contrato em toda a União Europeia. 
Tendo em vista apoiar a realização de um 
mercado único dos serviços de 
telecomunicações verdadeiramente 
transfronteiriço, a Comissão e o ORECE 
devem apresentar uma proposta de novas 
regras para acesso às redes 4G/LTE, de 
modo que os aparelhos móveis se possam 
ligar à rede de acesso de qualquer 
operador que possa fornecer o nível de 
sinal contratado quando o prestador de 
serviços contratado não o puder fazer, e 
para que não sejam cobrados custos 
adicionais ao cliente quando é utilizada a 
rede de outro operador. Para completar o 
presente regulamento, a Comissão deve 
apresentar uma proposta legislativa 
semelhante relativa aos preços das 
chamadas telefónicas internacionais e das 
mensagens SMS enviadas entre os 
Estados-Membros que não são 
abrangidas pelo presente regulamento. A 
Comissão deverá também, ativamente, 
procurar estender a aplicação das regras 
estabelecidas no presente regulamento a 
outros países terceiros, especialmente os 
que fazem fronteira com a União e os 
países candidatos à adesão, mediante a 
celebração de acordos bilaterais ou 
multilaterais.

Or. en

Alteração 95
Marc Tarabella, António Fernando Correia De Campos, Sylvana Rapti, Catherine 
Stihler

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

O presente regulamento introduz uma 
abordagem comum destinada a garantir
que os utilizadores de redes de 
comunicações móveis públicas, quando 
viajam na União,  não paguem preços 
excessivos pelos serviços de itinerância 
(roaming) na União,  em comparação com 
os preços competitivos a nível nacional, ao 
efetuarem e receberem chamadas, ao 
enviarem e receberem mensagens SMS e 
ao utilizarem serviços de comunicação de 
dados com comutação de pacotes, 
contribuindo desse modo para o bom 
funcionamento do mercado interno e, 
simultaneamente, atingindo um nível 
elevado de proteção do consumidor, 
fomentando a concorrência e a 
transparência no mercado e oferecendo 
quer incentivos à inovação quer 
possibilidades de escolha dos 
consumidores.

O presente regulamento introduz uma 
abordagem comum destinada a realizar um 
verdadeiro mercado único das 
comunicações móveis. O primeiro passo 
consiste em prever um período de 
transição para assegurar que os 
utilizadores de redes de comunicações 
móveis públicas, quando viajam na União, 
não paguem preços excessivos pelos 
serviços de itinerância (roaming) na União, 
em comparação com os preços 
competitivos a nível nacional, ao efetuarem 
e receberem chamadas, ao enviarem e 
receberem mensagens SMS e ao utilizarem 
serviços de comunicação de dados com 
comutação de pacotes. O segundo passo 
consiste em aplicar as medidas 
necessárias que permitam abolir o 
conceito de itinerância na União, 
garantindo preços idênticos em toda a 
União Europeia.

Or. en

Alteração 96
Anna Hedh

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

Texto da Comissão Alteração

O presente regulamento introduz uma 
abordagem comum destinada a garantir que 
os utilizadores de redes de comunicações 
móveis públicas, quando viajam na União,
não paguem preços excessivos pelos 
serviços de itinerância (roaming) na 
União,  em comparação com os preços 
competitivos a nível nacional, ao efetuarem 
e receberem chamadas, ao enviarem e 
receberem mensagens SMS e ao utilizarem 
serviços de comunicação de dados com 

O presente regulamento introduz uma 
abordagem comum destinada a realizar um 
verdadeiro mercado único das 
comunicações móveis. O primeiro passo 
consiste em prever um período de 
transição para assegurar que os 
utilizadores de redes de comunicações 
móveis públicas, quando viajam na União, 
não paguem preços excessivos pelos 
serviços de itinerância (roaming) na União, 
em comparação com os preços 
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comutação de pacotes, contribuindo desse 
modo para o bom funcionamento do 
mercado interno e, simultaneamente, 
atingindo um nível elevado de proteção do 
consumidor, fomentando a concorrência e 
a transparência no mercado e oferecendo 
quer incentivos à inovação quer 
possibilidades de escolha dos 
consumidores.

competitivos a nível nacional, ao efetuarem 
e receberem chamadas, ao enviarem e 
receberem mensagens SMS e ao utilizarem 
serviços de comunicação de dados com 
comutação de pacotes. O segundo passo 
consiste em aplicar as medidas técnicas e 
estruturais necessárias que permitam 
abolir o conceito de itinerância na União, 
garantindo preços idênticos em toda a 
União Europeia.

Or. en

Alteração 97
Cornelis de Jong

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

Texto da Comissão Alteração

O presente regulamento estabelece regras 
para garantir a venda de serviços de 
itinerância separada da de serviços de 
comunicações móveis domésticas e as 
condições de acesso grossista às redes 
telefónicas públicas móveis para a 
prestação de serviços de itinerância. 
Estabelece ainda regras transitórias
aplicáveis às tarifas que podem ser 
cobradas pelos operadores móveis na oferta 
de serviços de itinerância em toda a União
para as chamadas de voz e as mensagens 
SMS originadas e terminadas na União  e 
para os serviços de comunicação de dados 
com comutação de pacotes, utilizados 
pelos consumidores quando em itinerância 
numa rede de comunicações móveis de 
outro Estado-Membro. O regulamento 
aplica-se tanto às tarifas cobradas entre os 
operadores de rede ao nível grossista como 
às tarifas cobradas pelos prestadores 
domésticos ao nível retalhista.

O presente regulamento visa conseguir 
uma redução gradual das tarifas máximas 
que permita alcançar em 2015 - tal como 
determina a Agenda Digital Europeia - a 
igualização das tarifas nacionais e de 
itinerância aplicáveis às chamadas de voz, 
mensagens SMS e comunicações de 
dados. Estabelece ainda  regras transitórias
aplicáveis às tarifas que podem ser 
cobradas pelos operadores móveis na oferta 
de serviços de itinerância em toda a União
para as chamadas de voz e as mensagens 
SMS originadas e terminadas na União  e 
para os serviços de comunicação de dados 
com comutação de pacotes, utilizados 
pelos consumidores quando em itinerância 
numa rede de comunicações móveis de 
outro Estado-Membro. O regulamento 
aplica-se tanto às tarifas cobradas entre os 
operadores de rede ao nível grossista como 
às tarifas cobradas pelos prestadores 
domésticos ao nível retalhista.

Or. nl
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Alteração 98
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

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

Texto da Comissão Alteração

O presente regulamento estabelece regras 
para garantir a venda de serviços de 
itinerância separada da de serviços de 
comunicações móveis domésticas e as 
condições de acesso grossista às redes 
telefónicas públicas móveis para a 
prestação de serviços de itinerância.
Estabelece ainda  regras transitórias
aplicáveis às tarifas que podem ser 
cobradas pelos operadores móveis na oferta 
de serviços de itinerância em toda a  
União  para as chamadas de voz e as 

mensagens SMS originadas e terminadas 
na União  e para os serviços de 
comunicação de dados com comutação de 
pacotes, utilizados pelos consumidores 
quando em itinerância numa rede de 
comunicações móveis de outro 
Estado-Membro. O regulamento aplica-se 
tanto às tarifas cobradas entre os 
operadores de rede ao nível grossista como 
às tarifas cobradas pelos prestadores 
domésticos ao nível retalhista.

Estabelece regras transitórias aplicáveis às 
tarifas que podem ser cobradas pelos 
operadores móveis na oferta de serviços de 
itinerância em toda a União para as 
chamadas de voz e as mensagens SMS 
originadas e terminadas na União  e para os 
serviços de comunicação de dados com 
comutação de pacotes, utilizados pelos 
consumidores quando em itinerância numa 
rede de comunicações móveis de outro 
Estado-Membro. O regulamento aplica-se 
tanto às tarifas cobradas entre os 
operadores de rede ao nível grossista como 
às tarifas cobradas pelos prestadores 
domésticos ao nível retalhista.

Or. en

Alteração 99
Anna Hedh

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A venda de serviços de itinerância 
separada dos serviços de comunicações 
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móveis nacionais é um passo temporário e 
intercalar para aumentar a concorrência, 
de modo a 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.

Or. en

Alteração 100
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

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 e fora da União.

Or. en

Alteração 101
Anna Hedh

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 e fora da União.

Or. en
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Alteração 102
Małgorzata Handzlik

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.

Or. pl

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 
taxas de câmbio. A proposta não elimina este risco, apenas oferece um método alternativo de 
conversão de euros noutras moedas.

Alteração 103
Cornelis de Jong

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2 – alínea a)
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Texto da Comissão Alteração

a) «Eurotarifa», qualquer tarifa não 
superior ao preço máximo previsto no 
artigo 7.º que um prestador doméstico pode 
aplicar à oferta de chamadas de itinerância 
regulamentadas, em conformidade com o 
mesmo artigo;

a) «Eurotarifa», qualquer tarifa não 
superior ao preço máximo previsto no 
artigo 7.º que um prestador doméstico pode 
aplicar à oferta de chamadas de itinerância 
regulamentadas, em conformidade com o 
mesmo artigo, e que em 2015 seja igual à 
tarifa aplicada no mercado nacional;

Or. nl

Alteração 104
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.° 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», uma empresa 
que preste a um cliente serviços de 
itinerância na União quer através da sua 
própria rede quer como revendedor de 
serviços de telefonia móvel;

Or. en

Alteração 105
Damien Abad

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;
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esta definição inclui quaisquer outros 
prestadores de serviços de itinerância;

Or. fr

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 106
Christel Schaldemose

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 
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.

(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 
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, nem a 
transmissão e receção de mensagens MMS;

Or. en

Justificação

Os serviços grossistas de MMS são cobrados pelo preço unitário (como SMS), e não em 
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função do seu volume. Portanto, os MMS devem ser excluídos do âmbito de aplicação dos 
serviços de itinerânia de dados.

Alteração 107
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

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 
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.

(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 
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, mensagens SMS nem
mensagens MMS itinerantes 
regulamentadas;

Or. en

Justificação

As mensagens MMS são geralmente à unidade, isto é, não em função do tráfego de dados 
gerado. Por conseguinte, são tratadas de modo equivalente às mensagens SMS, o que leva à 
sua exclusão da definição de itinerância de dados.

Alteração 108
Amalia Sartori, Lara Comi

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 

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

dados com comutação de pacotes, por meio 
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 e as comunicações de dados 
máquina a máquina (M-M);

Or. en

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 109
Damien Abad

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 
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;

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 
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 e mensagens SMS itinerantes 
regulamentadas, nem os serviços de tipo 
máquina a máquina, nem as mensagens 
MMS.



AM\888019PT.doc 59/189 PE478.641v01-00

PT

Or. fr

Justificação

La régulation proposée pour les données en itinérance n’est pas pertinente pour des trafics 
spécifiques tels que les services de type « machines à machines », où il n’y a pas d’utilisateur 
final au sens légal du terme. Il n’est donc ni pertinent ni applicable d’imposer une obligation 
visant à mettre en place des mécanismes préventifs pour ce type de trafic (cf. également le 
rapport de l’ORECE daté d’août 2011, p 32). En ce qui concerne les MMS, il n’est pas 
possible de leur appliquer ces mécanismes préventifs car, contrairement aux données, ils ne 
sont généralement pas facturés en fonction du volume de trafic. Il serait donc justifié de les 
exclure du mécanisme de coupure des transferts de données (cf. également le rapport de 
l’ORECE daté d’août 2011, p 33). Les mêmes arguments sont valables pour ce qui est de la 
régulation tarifaire.

Alteração 110
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

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;

Suprimido

Or. en

Alteração 111
Amalia Sartori, Lara Comi

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 

(m) «Prestador alternativo de serviços de 
itinerância», um prestador, diferente do 
operador que presta serviços de 
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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;

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;

Or. en

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 112
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler, Christel Schaldemose

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;

Or. en

Alteração 113
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

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

Suprimido
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um perfil para a prestação de serviços de 
comunicações móveis domésticas no 
mesmo cartão SIM.

Or. en

Justificação

O regulamento deve permanecer tecnologicamente neutro para evitar que seja adotada
legislação já desatualizada durante a fase de implementação.

Alteração 114
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

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

Or. en

Justificação

O regulamento deve permanecer neutro quanto à solução técnica das medidas estruturais e 
deixar a diretrizes de implementação para a Comissão e o ORECE, em cooperação com a 
indústria. Um perfil de itinerância predefinido a nível da UE pressuporia, implicitamente, 
uma solução técnica.

Alteração 115
Lara Comi

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

Or. it

Justificação

Ao suprimir esta alínea, pretende-se suprimir a referência a um perfil adicional. O operador 
deve poder prestar os seus serviços de itinerância no âmbito do mesmo perfil.

Alteração 116
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

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, 
8.º e 11.º são aplicáveis à oferta de acesso 
grossista à itinerância.

1. Os operadores de redes móveis devem 
satisfazer todos os pedidos razoáveis de 
acesso grossista à itinerância, inclusive os 
dos revendedores. 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.

Or. en

Alteração 117
Amalia Sartori, Lara Comi

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1
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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, 
8.º e 11.º são aplicáveis à oferta de acesso 
grossista à itinerância.

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 
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.

Or. en

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 118
Amalia Sartori, Lara Comi

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 
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exemplo, serviços de faturação ou de 
pós-venda, deve ser reembolsada.

Or. en

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 119
Amalia Sartori, Lara Comi

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O pedido de acesso grossista à 
itinerância deve ser satisfeito no prazo de 
dois meses a contar da sua receção pelo 
operador da rede.

3. O pedido de acesso grossista à 
itinerância deve ser satisfeito no prazo de 
seis meses a contar da sua receção pelo 
operador da rede.

Or. en

Justificação

O prazo de dois meses previsto na proposta da Comissão para a concessão do pedido de 
acesso grossista à itinerância é demasiado restritivo, dado que podem surgir problemas 
técnicos que impeçam a satisfação do pedido em tempo oportuno, sem que seja culpa dos 
operadores.

Alteração 120
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Proposta de regulamento
Artigo 4

Texto da Comissão Alteração

Artigo 4.º Suprimido
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Venda separada de serviços de itinerância
1. Os prestadores domésticos devem 
permitir que os seus assinantes tenham 
acesso aos serviços de voz, SMS e de 
dados em itinerância de qualquer 
prestador de serviços de itinerância 
alternativo interligado.
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.
3. A escolha, pelo cliente, de um prestador 
alternativo de serviços de itinerância não 
implicará a imposição de qualquer 
assinatura a ela associada ou de outros 
encargos fixos ou recorrentes pelo 
prestador doméstico e será possível com 
qualquer plano tarifário retalhista. 
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 
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.
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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.
6. O prestador doméstico ou o operador de 
uma rede visitada não deve alterar as 
características técnicas dos serviços de
itinerância prestados por um prestador 
alternativo de serviços de itinerância de 
modo a torná-las diferentes das 
características técnicas, designadamente 
os parâmetros de qualidade, dos serviços 
de itinerância prestados pelo operador 
que presta serviços de comunicações 
móveis domésticas.

Or. en

Alteração 121
Cornelis de Jong

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 

Suprimido
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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.

Or. nl

Alteração 122
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Anna Maria Corazza Bildt, Hans-Peter Mayer, 
Eija-Riitta Korhola

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 março de 2014, os 
prestadores domésticos devem informar, 
no prazo de quatro meses a contar dessa 
data, 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.

Or. en
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Justificação

Esta alteração permitirá que os resultados sejam visíveis no mercado já antes do período de 
férias.

Alteração 123
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

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 junho de 2014, os 
clientes de itinerância devem ter o direito 
de renunciarem 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 devem 
informar todos os seus clientes de 
itinerância sobre este direito antes de 1 de 
junho de 2014. 

Or. en

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 efeitos rapidamente, deve entrar em vigor antes das férias de verão de 2014. 
Além disso, os clientes já existentes devem ser previamente informados das mudanças 
ocorridas.

Alteração 124
Cornelis de Jong
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Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A escolha, pelo cliente, de um prestador 
alternativo de serviços de itinerância não 
implicará a imposição de qualquer 
assinatura a ela associada ou de outros 
encargos fixos ou recorrentes pelo 
prestador doméstico e será possível com 
qualquer plano tarifário retalhista.

Suprimido

Or. nl

Alteração 125
Cornelis de Jong

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 
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.

Suprimido

Or. nl

Alteração 126
Christel Schaldemose
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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 
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.

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 
um dia útil, 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 três meses.

Or. en

Justificação

Nada justifica o prazo de cinco dias proposto para mudar de prestador alternativo de 
itinerância.

Alteração 127
Christian Engström, Emilie Turunen

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 

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 
três dias úteis, exceto no caso de o cliente 
de itinerância ter aderido a um pacote 



AM\888019PT.doc 71/189 PE478.641v01-00

PT

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 três meses.

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 dois meses.

Or. en

Alteração 128
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

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 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.

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 
dois dias úteis, 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 três meses.

Or. en

Justificação

Períodos de comutação entre prestadores de serviços de itinerância mais curtos aumentam a 
concorrência e favorecem os consumidores.

Alteração 129
George Lyon
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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 
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.

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, 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 dois 
meses.

Or. en

Justificação

Em relação ao prazo de mudança para um prestador alternativo de serviços de itinerância, 
propomos que o regulamento faça referência ao "prazo mais curto possível". O período 
mínimo pode depois ser especificado nas diretrizes do ORECE, por ser o órgão mais 
adequado para determinados critérios de aplicação técnica. Esta nomenclatura é consistente 
com a utilizada para a portabilidade dos números móveis na Diretiva Serviço Universal.

Alteração 130
Adam Bielan, Malcolm Harbour

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 4
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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 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.

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, 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 dois meses.

Or. en

Alteração 131
Morten Løkkegaard

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 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 

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 
um dia útil, 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 
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especificado não superior a três meses. especificado não superior a três meses.

Or. en

Alteração 132
Robert Rochefort

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 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.

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 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 a 
contar da data em que o pedido foi 
efetuado.

Or. fr

Justificação

O prazo de três meses parece excessivo e não adaptado às necessidades dos consumidores 
que procurarão escolher o operador que lhes parece mais vantajoso no que respeita ao seu 
consumo em itinerância no momento de partir para o estrangeiro. Poucos poderão antecipar 
essa mudança com mais de três meses de antecedência.

Alteração 133
Christian Engström, Emilie Turunen

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 5
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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,
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.

Or. en

Alteração 134
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

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 

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 não 
devem obstar à 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 
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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.

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.

Or. en

Justificação

Embora os clientes devam ser informados sobre os prestadores alternativos de serviços de 
itinerância, os operadores não podem ser obrigados a facilitar a conclusão de tais contratos 
com a concorrência. Mas também não a devem impedir.

Alteração 135
Robert Rochefort

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, 
através de um medium sustentável,
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 confirmar explicitamente que foram 
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.
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Or. fr

Alteração 136
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

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

Texto da Comissão Alteração

5-A. Até 1 de julho de 2013, os operadores 
podem requerer às respetivas autoridades 
reguladoras nacionais uma isenção à 
obrigação de venda de serviços de 
itinerância em separado. A isenção será 
concedida se o operador se comprometer 
a oferecer a todos os seus clientes, a partir 
de 1 de junho de 2014, tarifas de 
itinerância iguais às tarifas que aplica às 
comunicações nacionais ou que sejam, no 
máximo, 10% mais elevadas do que do 
que as suas tarifas nacionais. Os 
operadores podem, em alternativa, 
oferecer uma tarifa composta de um custo 
de base mensal adicional que abranja 
todos os serviços de itinerância, se 
puderem comprovar que os custos médios 
de itinerância para o grupo de clientes em 
causa (empresas, cartões pós-pagamento 
ou pré-pagamento) não seriam superiores 
a 10%. Se a autoridade reguladora 
nacional conceder a isenção, os n.ºs 1 a 5 
não são aplicáveis ao operador e 
respetivos clientes. Depois de obterem 
uma isenção, os operadores devem 
comunicar à autoridade reguladora 
nacional as alterações introduzidas nas 
suas ofertas. A isenção será retirada pela 
autoridade reguladora nacional se as 
ofertas alteradas deixarem de satisfazer as 
condições estabelecidas no presente 
número. O operador será notificado de 
uma possível retirada da isenção e disporá 
de três meses para adaptar as suas 
ofertas. O operador ao qual seja retirada 
uma isenção deve implementar o disposto 
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nos n.ºs 1 a 5 no prazo de um ano após 
essa retirada. As autoridades reguladoras 
nacionais informarão a Comissão 
Europeia de toda e qualquer concessão ou 
retirada de isenção.

Or. en

Justificação

Os operadores devem poder optar por aplicar preços muito inferiores aos limites previstos no 
presente regulamento. Nesse caso, seria alcançado o objetivo da Agenda Digital para a 
Europa, pelo que os custos e encargos administrativos da venda dos serviços de itinerância 
em separado não devem ser impostos ao operador em causa.

Alteração 137
Lara Comi

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

6-A. Até 1 de julho de 2014, as obrigações 
previstas nos n.ºs 1 a 6 do presente artigo 
e no artigo 5.º não se aplicam aos 
prestadores domésticos que oferecem a 
todos os seus assinantes tarifas de 
itinerância próximas das tarifas cobradas 
aos clientes de itinerância por serviços 
nacionais de voz, SMS e dados.
O ORECE, após consulta das partes 
interessadas e em estreita cooperação com 
a Comissão, deve estabelecer, num prazo 
razoável, não superior a três meses após a 
adoção do presente regulamento, 
orientações para a definição de tarifas de 
itinerância significativamente próximas 
das tarifas nacionais.

Or. en

Justificação

Tal permitiria uma redução significativa dos preços de itinerância sem necessariamente 
investir na solução estrutural Uma derrogação deste tipo à regra geral é aceitável se permitir 
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atingir a meta de redução de preços ao consumidor.

Alteração 138
Damien Abad

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

6-A. Se um prestador doméstico oferecer 
aos seus clientes tarifas de itinerância 
significativamente próximas das tarifas 
nacionais para serviços nacionais de voz, 
SMS e dados, não lhe é aplicável a 
obrigação de permitir o acesso dos seus 
clientes a serviços de voz, SMS e dados de 
um prestador alternativo de serviços de 
itinerância ao qual tenha sido concedida 
autorização de venda separada de serviços 
de itinerância, como previsto nos n.ºs 1 a 
6 do presente artigo e no artigo 5.º.  O 
ORECE, após consulta das partes 
interessadas e em estreita cooperação com 
a Comissão, deve estabelecer, num prazo 
razoável, não superior a três meses após a 
adoção do presente regulamento, 
orientações para a definição de tarifas de 
itinerância significativamente próximas 
das tarifas nacionais.

Or. en

Justificação

In line with the “key performance target” specified in the digital agenda, the convergence 
between national and roaming prices is identified as a long term political objetive. Some 
operators seem ready to provide their customers with roaming tariffs close to national tariffs 
to avoid investing in the implementation of the decoupling measures. This could directly 
benefit consumers, without entering into a separate contract for roaming services.  In 
concrete terms, operators allowing for example the use of a significant part of the national 
services included in their packaged offers for roaming services, or applying a moderate 
additional cost for the provision of roaming services, could benefit from such an exemption. 
This exemption would apply on an offer by offer basis and the conditions to meet would be 
sufficiently stringent for the customer not to be affected by the loss of the option to opt for an 
alternative operator as regards roaming services.
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Alteração 139
Christian Engström, Emilie Turunen

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

6a. Se um prestador doméstico oferecer 
aos seus clientes tarifas de itinerância 
significativamente próximas das tarifas 
nacionais para serviços nacionais de voz, 
SMS e dados, não lhe é aplicável a 
obrigação de permitir o acesso dos seus 
clientes a serviços de voz, SMS e dados de 
um prestador alternativo de serviços de 
itinerância. O ORECE, após consulta das 
partes interessadas e em estreita 
cooperação com a Comissão, deve 
estabelecer, num prazo razoável, não 
superior a três meses após a adoção do 
presente regulamento, orientações para a
definição de tarifas de itinerância 
próximas das tarifas nacionais.

Or. en

Alteração 140
Marc Tarabella, António Fernando Correia De Campos, Sylvana Rapti, Catherine 
Stihler

Proposta de regulamento
Artigo 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 4.º-A
A partir de 1 de julho de 2014, os preços 
retalhistas das chamadas, das mensagens 
SMS e da utilização de dados são 
idênticos, independentemente do facto de 
o cliente utilizar ou não os serviços de 
itinerância.
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Até 30 junho 2016, são aplicados os 
limites máximos das tarifas retalhistas 
fixados nos artigos 7.º, 9.º e 12.º.

Or. en

Alteração 141
Anna Hedh

Proposta de regulamento
Artigo 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 4.º-A
A partir de 1 de julho de 2014, os preços 
retalhistas das chamadas, das mensagens 
SMS e da utilização de dados são 
idênticos, independentemente do facto de 
o cliente utilizar ou não serviços de 
itinerância.
Até 30 de junho de 2014, são aplicados os 
limites máximos das tarifas retalhistas 
fixados nos artigos 7.º, 9.º e 12.º.

Or. en

Alteração 142
Amalia Sartori, Lara Comi

Proposta de regulamento
Artigo 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 4.º-A
As obrigações previstas nos n.ºs 1 a 6 do 
artigo 4.º e no artigo 5.º não se aplicam 
aos prestadores domésticos que, até 1 de 
julho de 2014, ofereçam a todos os seus 
assinantes tarifas de itinerância 
particularmente próximas das tarifas 
aplicadas aos clientes de itinerância por 
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serviços nacionais de voz, SMS e dados.
O ORECE, após consulta das partes 
interessadas e em estreita cooperação com 
a Comissão, deve estabelecer, num prazo 
razoável, não superior a três meses após a 
adoção do presente regulamento, 
orientações para a determinação de 
tarifas de itinerância particularmente 
próximas das tarifas nacionais.

Or. en

Alteração 143
Cornelis de Jong

Proposta de regulamento
Artigo 5

Texto da Comissão Alteração

Artigo 5.º Suprimido
Dispositivo para a venda separada de 
serviços de itinerância
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 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 



AM\888019PT.doc 83/189 PE478.641v01-00

PT

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.
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 
de prestador de serviços de itinerância. 
Mediante pedido fundamentado do 
ORECE, a Comissão pode alargar o 
referido período.
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.

Or. nl

Alteração 144
Marc Tarabella, Catherine Stihler

Proposta de regulamento
Artigo 5

Texto da Comissão Alteração

Artigo 5.º Suprimido

Dispositivo para a venda separada de 
serviços de itinerância
Para assegurar o desenvolvimento do 
mercado único, a implementação das 
soluções técnicas para o dispositivo de 
venda separada de serviços de itinerância 
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deve ocorrer simultaneamente em toda a 
União.
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.
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 
de prestador de serviços de itinerância. 
Mediante pedido fundamentado do 
ORECE, a Comissão pode alargar o 
referido período.
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.

Or. en
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Alteração 145
Anna Hedh

Proposta de regulamento
Artigo 5 – parágrafo 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 temporário da itinerância, 
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 tem de 
rentável;
b) tem de ter uma conceção que vise a 
facilidade de utilização pelos clientes;
c) deve permitir um nível máximo de 
interoperabilidade;
d) deve prever uma solução de «local 
breakout» (transferência temporária do 
assinante para um prestador local) para 
uma fácil utilização dos serviços de dados 
pelos clientes;
e) deve assegurar o respeito do conceito 
da neutralidade da rede relativamente a 
todas as utilizações de dados, em 
particular o acesso aos serviços VoIP e a 
outros serviços semelhantes;
f) 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;
g) a utilização dos serviços de itinerância 
não deve ser dificultada aos cidadãos da 
União em países terceiros, nem a cidadãos 
de países terceiros na União.

Or. en
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Alteração 146
Sylvana Rapti, Bernadette Vergnaud

Proposta de regulamento
Artigo 5 – parágrafo 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 temporário da itinerância, 
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 tem de 

rentável;
b) tem de ter uma conceção que vise a 

facilidade de utilização pelos clientes;
c) deve permitir um nível máximo de 

interoperabilidade;
d) deve assegurar o respeito do conceito 

da neutralidade da rede relativamente a 
todas as utilizações de dados, em 
particular o acesso aos serviços VoIP e a 
outros serviços semelhantes;
e) 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;
f) a utilização dos serviços de itinerância 

não deve ser dificultada aos cidadãos da 
União em países terceiros.

Or. en

Alteração 147
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Hans-Peter Mayer
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Proposta de regulamento
Artigo 5 – parágrafo 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 
obedecem aos critérios fixados no 
primeiro parágrafo estarão disponíveis o 
mais tardar em 1 de março 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. 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.

Or. en

Alteração 148
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Proposta de regulamento
Artigo 5 – parágrafo 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 

Para a venda separada de serviços de 
itinerância, os operadores devem certificar-
se de que os dispositivos estarão 
disponíveis o mais tardar em 1 junho 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 
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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.

assinante de serviços móveis. 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.

Or. en

Justificação

O regulamento deve ser neutro em relação às soluções técnicas utilizadas para dar execução 
à medida estrutural. Para que a medida estrutural tenha um rápido impacto, deve estar 
disponível antes das férias de verão de 2014.

Alteração 149
Lara Comi

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 

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 do 
mesmo terminal usado para os serviços 
móveis domésticos Os preços da 
interligação relacionada com a oferta desse 
dispositivo devem orientar-se para os 
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relacionada com a oferta desse dispositivo 
devem orientar-se para os custos, não 
devendo ser impostos encargos diretos aos 
consumidores pela utilização do mesmo.

custos, não devendo ser impostos encargos 
diretos aos consumidores pela utilização do 
mesmo.

Or. it

Justificação

A presente alteração visa, com a supressão, deixar aberta a possibilidade de os operadores 
adotarem igualmente outras tecnologias que permitam obter os mesmos resultados.

Alteração 150
Christel Schaldemose

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.

Or. en

Alteração 151
Christian Engström, Emilie Turunen

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 

1. A tarifa grossista média que o operador 
de uma rede visitada pode cobrar ao 
prestador doméstico  de um cliente de 
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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.

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.

Or. en

Alteração 152
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

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.

Or. en

Alteração 153
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Hans-Peter Mayer

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 

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 
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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.

originação nessa rede visitada, incluindo, 
nomeadamente, os custos de originação, 
trânsito e terminação, não pode exceder 
0,11 EUR por minuto a partir de 1 de julho 
de 2012.

Or. en

Alteração 154
Amalia Sartori, Lara Comi

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 
0,13 EUR por minuto a partir de 1 de julho 
de 2012.

Or. en

Justificação

Os limites de salvaguarda previstos no presente regulamento devem deixar margem suficiente 
entre os preços retalhistas e os preços grossistas para que novos concorrentes entrem no 
mercado dos serviços de itinerância de modo a fomentar a concorrência e garantir a melhor 
relação qualidade/preço aos consumidores.

Alteração 155
Małgorzata Handzlik

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1
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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.

Or. pl

Justificação

A alteração resulta do estudo do ORECE relativamente aos custos de acesso grossista.

Alteração 156
Konstantinos Poupakis

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.

Or. el

Alteração 157
Jürgen Creutzmann, Morten Løkkegaard, Michael Theurer
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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 
0,13 EUR por minuto a partir de 1 de julho 
de 2012.

Or. en

Alteração 158
Matteo Salvini

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Nos termos do n.º 1 do artigo 3.º, os 
prestadores domésticos, como os 
operadores de redes móveis virtuais e os 
revendedores, podem comprar serviços 
grossistas de itinerância a operadores de 
redes domésticas que obtêm e revendem 
serviços grossistas de itinerância de um 
operador de uma rede visitada, em 
conformidade com o n.º 1 do artigo 6.º. 
Neste caso, a tarifa grossista média que o 
operador pode praticar deve permitir um 
encargo adicional não superior a 0,20 
EUR por minuto para cobrir os custos 
razoáveis do prestador doméstico.

Or. en

Justificação

A rede anfitriã deve ter o direito de cobrar uma tarifa justa e razoável para cobrir os custos 
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adicionais associados à revenda, como referido pelo ORECE (ponto 30 da análise do 
ORECE sobre a proposta da Comissão Europeia de um regulamento relativo aos serviços de 
itinerância - COM(2011)402 de 6 de julho de 2011).

Alteração 159
Christel Schaldemose

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 0,06 EUR e 0,04 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 0,04 EUR
até ao final do período de vigência do 
presente regulamento.

Or. en

Alteração 160
Christian Engström, Emilie Turunen

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 

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 
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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.

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 0,05 EUR e 0,03 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 0,03 EUR
até ao final do período de vigência do 
presente regulamento.

Or. en

Alteração 161
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

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 0,07 EUR e 0,04 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 0,04 EUR
até ao final do período de vigência do 
presente regulamento.

Or. en
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Alteração 162
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Hans-Peter Mayer

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.

Or. en

Alteração 163
Amalia Sartori, Lara Comi

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 

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 
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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.

reduzido para 0,10 EUR e 0,07 EUR, 
respetivamente em 1 de julho de 2013 e 1 
de julho de 2014. Sem prejuízo do disposto 
no artigo 19.º, o valor máximo da tarifa 
grossista média mantém-se em 0,07 EUR
até ao final do período de vigência do 
presente regulamento.

Or. en

Justificação

Os limites de salvaguarda previstos no presente regulamento devem deixar margem suficiente 
entre os preços retalhistas e os preços grossistas para que novos concorrentes entrem no 
mercado dos serviços de itinerância de modo a fomentar a concorrência e garantir a melhor 
relação qualidade/preço aos consumidores.

Alteração 164
Małgorzata Handzlik

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 0,09 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.

Or. pl
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Alteração 165
Konstantinos Poupakis

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 0,07  EUR e  0,04  EUR, 
respetivamente em 1 de julho de 2013  e 
1 de julho de 2014. Sem prejuízo do 
disposto no artigo 19.º, o valor máximo da 
tarifa grossista média mantém-se em 
0,04 EUR até ao final do período de 
vigência do presente regulamento.

Or. el

Alteração 166
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer, Morten Løkkegaard

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 

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 
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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.

reduzido para 0,10 EUR, 0,07 EUR e 0,06 
EUR, respetivamente em 1 de julho de 
2013, 1 de julho de 2014 e 1 de julho de 
2015. 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.

Or. en

Alteração 167
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler, Christel Schaldemose

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 30 segundos.

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.

Or. en

Justificação

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

Alteração 168
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Hans-Peter Mayer
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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.

Or. en

Alteração 169
Marc Tarabella, Anna Hedh, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

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 

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 0,20  EUR por minuto para as 
chamadas efetuadas ou 0,04  EUR por 
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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. 

minuto para as chamadas recebidas, a partir 
de 1 de julho de 2012. O limite máximo 
aplicável às chamadas efetuadas é reduzido 
para 0,15 EUR e 0,10 EUR, 
respetivamente em 1 de julho de 2013 e 1 
de janeiro 2014, e o aplicável às chamadas 
recebidas é reduzido para 0,03 EUR em 1 
de julho de 2013. Estes valores máximos 
regulamentados da eurotarifa retalhista 
permanecem válidos até 30 de junho de 
2016. A partir de 1 de julho de 2014, 
deixará de ser possível a diferenciação de 
preços entre as chamadas domésticas e 
chamadas de itinerância.

Or. en

Alteração 170
Christel Schaldemose

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 0,13 EUR por minuto para as 
chamadas efetuadas ou 0,06 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 0,12 EUR e 0,10 EUR, 
respetivamente em 1 de julho de 2013 e 1 
de julho de 2014, e o aplicável às 
chamadas recebidas é reduzido para 0,05 
EUR e 0,03 EUR, respetivamente em 
1 de julho de 2013 e 1 de julho de 2014. 
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 
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2016.

Or. en

Justificação

A experiência demonstra que, de um modo geral, os limites máximos das tarifas de 
itinerância ditam o nível dos preços retalhistas. Dado o objetivo de eliminar as diferenças 
entre as tarifas domésticas e as tarifas de itinerância, os limites máximos propostos são 
demasiado elevados para garantir tarifas de itinerância baixas.

Alteração 171
Christian Engström, Emilie Turunen

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 0,15 EUR por minuto para as 
chamadas efetuadas ou 0,05 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 0,13 EUR e 0,10 EUR, 
respetivamente em 1 de julho de 2013 e 1 
de julho de 2014, e o aplicável às 
chamadas recebidas é reduzido para 0,03 
EUR em 1 de julho de 2013. A partir de 1 
de julho de 2014, os prestadores 
domésticos deixam de cobrar quaisquer 
encargos aos clientes de itinerância pelas 
chamadas recebidas. 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.

Or. en
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Alteração 172
Jürgen Creutzmann, Morten Løkkegaard, Michael Theurer

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 0,30 EUR por minuto para as 
chamadas efetuadas ou 0,10 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 0,25 EUR, 0,21 EUR e 0,18 EUR, 
respetivamente em 1 de julho de 2013, 1 de 
julho de 2014 e 1 de julho de 2015, e o 
aplicável às chamadas recebidas é reduzido 
para 0,08 EUR, 0,07 EUR e 0,06 EUR, 
respetivamente em 1 de julho de 2013, 1 
de julho de 2014 e 1 de julho de 2015. 
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.

Or. en

Justificação

Os preços devem ser inferiores aos propostos pela Comissão, a fim de refletirem melhor os 
custos reais. Para garantir uma nova redução dos preços antes de as medidas estruturais 
terem um impacto no mercado, é igualmente necessário prever limites máximos para 2015.

Alteração 173
Cornelis de Jong
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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 0,15 EUR por minuto para as 
chamadas efetuadas ou 0,07 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 0,13 EUR e 0,10 EUR, 
respetivamente em 1 de julho de 2013 e 1 
de julho de 2014, e o aplicável às 
chamadas recebidas é reduzido para 0,05 
EUR e 0,03 EUR, respetivamente em 1 de 
julho de 2013 e 1 de julho de 2014, após o 
que, em 1 de julho de 2015, as tarifas de 
itinerância devem ser iguais às tarifas 
nacionais - que devem, no máximo, ser 
dos montantes aqui fixados.

Or. nl

Alteração 174
Amalia Sartori, Lara Comi

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 

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 0,30 EUR por minuto para as 
chamadas efetuadas ou 0,10 EUR por 
minuto para as chamadas recebidas, a partir 
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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.

de 1 de julho de 2012. O limite máximo 
aplicável às chamadas efetuadas é reduzido 
para 0,25 EUR e 0,21 EUR, 
respetivamente em 1 de julho de 2013 e 1 
de julho de 2014, e o aplicável às 
chamadas recebidas é reduzido para 0,08 
EUR em 1 de julho de 2013 e 0,07 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 válidos 
até 30 de junho de 2016.

Or. en

Justificação

Os limites de salvaguarda previstos no presente regulamento devem deixar margem suficiente 
entre os preços retalhistas e os preços grossistas para que novos concorrentes entrem no 
mercado dos serviços de itinerância de modo a fomentar a concorrência e garantir a melhor 
relação qualidade/preço aos consumidores.

Alteração 175
Małgorzata Handzlik

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 

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 0,20 EUR por minuto para as 
chamadas efetuadas ou 0,06 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 0,18 EUR e 0,12 EUR, 
respetivamente em 1 de julho de 2013 e 1 
de julho de 2014, e o aplicável às 
chamadas recebidas é reduzido para 0,05 
EUR em 1 de julho de 2013. Sem prejuízo 
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do disposto nos artigos 13.º e 19.º, estes 
valores máximos regulamentados da 
eurotarifa retalhista permanecem válidos 
até 30 de junho de 2016.

do disposto nos artigos 13.º e 19.º, estes 
valores máximos regulamentados da 
eurotarifa retalhista permanecem válidos 
até 30 de junho de 2016.

Or. pl

Justificação

Os limites máximos das tarifas retalhistas que oferecem margens suficientes (300-400%) aos 
operadores são injustificadas e não servem os interesses dos consumidores. Os limites 
máximos das chamadas não devem ultrapassar o dobro das tarifas retalhistas, o que ainda 
oferece aos operadores uma margem substancial no mercado da itinerância e deve incentivar 
a entrada no mercado de novos operadores.

Alteração 176
Eija-Riitta Korhola

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 0,32 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 0,20 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 junho 2018.

Or. en
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Alteração 177
Konstantinos Poupakis

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 0,20  EUR por minuto para as 
chamadas efetuadas ou 0,07  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 0,15 EUR e 0,10 EUR, 
respetivamente em 1 de julho de 2013 e 1 
de julho de 2014, e o aplicável às 
chamadas recebidas é reduzido para 0,06 
EUR em 1 de julho de 2013 e 0,05 EUR 
em 1 de julho de 2014. Sem prejuízo do 
disposto no artigo 19.º, estes valores 
máximos regulamentados da eurotarifa 
retalhista permanecem válidos até 30 
junho 2017.

Or. el

Alteração 178
Philippe Juvin, Damien Abad

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

Texto da Comissão Alteração

O valor retalhista (excluindo IVA) da O valor retalhista (excluindo IVA) da 
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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.

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 0,18 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 e 0,08 em 1 de 
julho de 2014. Sem prejuízo do disposto 
no artigo 19.º, estes valores máximos 
regulamentados da eurotarifa retalhista 
permanecem válidos até 30 junho 2017.

Or. en

Justificação

Segundo o ORECE, limites pouco elevados (preço retalhista não superior a três vezes o preço 
grossista) devem permitir a entrada de novos operadores no mercado e favorecer o 
desenvolvimento da concorrência no mercado retalhista. Os limites máximos das tarifas 
grossistas devem ser mantidos ao nível proposto pela Comissão; os limites máximos das 
tarifas retalhistas devem ser mantidos ao nível proposto pela Comissão para 2012 e 2013 e 
ser reduzidos em 2014; os limites máximos das tarifas retalhistas para chamadas efetuadas e 
recebidas em 2014 devem corresponder às propostas do ORECE até 2014. Estes limites 
máximos devem ser mantidos até junho de 2017, para que a Comissão disponha de tempo 
suficiente para levar a cabo um exame aprofundado e, se necessário, elaborar propostas 
adequadas (artigo 19.º).

Alteração 179
Robert Rochefort

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 

O valor retalhista (excluindo IVA) da 
eurotarifa que um prestador doméstico 
pode cobrar aos clientes de itinerância pela 
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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.

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 0,25 EUR e 0,10 EUR, respetivamente 
em 1 de julho de 2013 e 1 de julho de 
2014, e o aplicável às chamadas recebidas 
é reduzido para 0,06 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 válidos até 30 de junho de 
2016.

Or. fr

Alteração 180
Christian Engström, Emilie Turunen

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

Suprimido

Or. en

Alteração 181
Cornelis de Jong

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2 – parágrafo 4
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Texto da Comissão Alteração

Não obstante o disposto no terceiro 
parágrafo, o prestador doméstico pode 
aplicar um período inicial mínimo de 
faturação não superior a 30 segundos às 
chamadas efetuadas em regime de 
eurotarifa.

O prestador doméstico não pode aplicar 
nenhum período mínimo de faturação às 
chamadas efetuadas em regime de 
eurotarifa.

Or. nl

Alteração 182
Robert Rochefort

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

Suprimido

Or. fr

Alteração 183
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler, Christel Schaldemose

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 

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 
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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.

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.

Or. en

Alteração 184
Christian Engström, Emilie Turunen

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 
estes clientes o solicitem expressamente 
ou tenham ultrapassado um limite de 
corte.

Or. en

Alteração 185
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Hans-Peter Mayer

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1
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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.

Or. en

Alteração 186
Konstantinos Poupakis

Proposta de regulamento
Artigo 8.º – 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

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 é reduzido 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 19.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.
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até ao final do período de vigência do 
presente regulamento.

Or. el

Alteração 187
Matteo Salvini

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Nos termos do n.º 1 do artigo 3.º, os 
prestadores domésticos, como os 
operadores de redes móveis virtuais e os 
revendedores, podem comprar serviços 
grossistas de itinerância a operadores de 
redes domésticas que obtêm e revendem 
serviços grossistas de itinerância de um 
operador de uma rede visitada, em 
conformidade com o n.º 1 do artigo 8.º. 
Neste caso, a tarifa grossista média que o 
operador pode praticar deve permitir um 
encargo adicional não superior a 0,050 
EUR por SMS para cobrir os custos 
razoáveis do operador doméstico.

Or. en

Justificação

A rede anfitriã deve ter o direito de cobrar uma tarifa justa e razoável para cobrir os custos 
adicionais associados à revenda, como referido pelo ORECE (ponto 30 da análise do 
ORECE sobre a proposta da Comissão Europeia de um regulamento relativo aos serviços de 
itinerância - COM(2011)402 de 6 de julho de 2011).

Alteração 188
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Hans-Peter Mayer

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 2
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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 
eurotarifa-SMS retalhista permanece em 
0,10 EUR até 30 de junho de 2016. 

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 é reduzido para 0,09 EUR 
em 1 de julho de 2012, para 0,07 EUR em 
1 de julho de 2013 e para 0,05 EUR em 1 
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 ao 
final do período de vigência do presente 
regulamento.

Or. en

Alteração 189
Cornelis de Jong

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 
eurotarifa-SMS retalhista permanece em 
0,10 EUR até 30 de junho de 2016.

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 diminui de 0,07 EUR em 
1 de julho de 2012 para 0,03 EUR em 1 de 
julho de 2014, após o que as tarifas de 
itinerância-SMS serão iguais às tarifas 
nacionais em 1 de julho de 2015.

Or. nl
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Justificação

Segundo o ORECE, os custos das mensagens SMS são negligenciáveis e avaliados em 0,081 
EUR por SMS.

Alteração 190
Marc Tarabella, Anna Hedh, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

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 
eurotarifa-SMS retalhista permanece em 
0,10 EUR até 30 de junho de 2016. 

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 0,07 EUR. O 
limite máximo é reduzido para 0,06 EUR 
em 1 de julho de 2013 e para 0,05 EUR 
em 1 de janeiro de 2014. O valor máximo 
regulamentado da eurotarifa-SMS 
retalhista permanece em 0,05 EUR até 30 
de junho de 2016. A partir de 1 de julho de 
2014, deixará de ser possível a 
diferenciação de preços entre as 
chamadas domésticas e chamadas de 
itinerância.

Or. en

Alteração 191
Christel Schaldemose

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 

2. A partir de 1 de julho de 2012, o valor 
retalhista (excluindo IVA) da 
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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 
eurotarifa-SMS retalhista permanece em 
0,10 EUR até 30 de junho de 2016.

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 0,07 EUR. O 
limite máximo por SMS enviado é 
reduzido para 0,05 EUR em 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 
de junho de 2016.

Or. en

Alteração 192
Christian Engström, Emilie Turunen

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 
eurotarifa-SMS retalhista permanece em 
0,10 EUR até 30 de junho de 2016.

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 0,07 EUR e, a 
partir de 1 de julho de 2014, não excede 
0,05 EUR. 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 
de junho de 2016.

Or. en

Alteração 193
Amalia Sartori, Lara Comi
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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 
eurotarifa-SMS retalhista permanece em 
0,10 EUR até 30 de junho de 2016.

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 é reduzido para 0,09 EUR 
em 1 de julho de 2012, para 0,07 EUR em 
1 de julho de 2013 e para 0,06 EUR em 1 
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 0,06 EUR até 30 
de junho de 2016.

Or. en

Justificação

Os limites de salvaguarda previstos no presente regulamento devem deixar margem suficiente 
entre os preços retalhistas e os preços grossistas para que novos concorrentes entrem no 
mercado dos serviços de itinerância de modo a fomentar a concorrência e garantir a melhor 
relação qualidade/preço aos consumidores.

Alteração 194
Małgorzata Handzlik

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 

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 0,07 EUR por mensagem 
SMS. O valor máximo regulamentado da 
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19.º, o valor máximo regulamentado da 
eurotarifa-SMS retalhista permanece em 
0,10 EUR até 30 de junho de 2016.

tarifa retalhista por mensagem SMS é 
reduzido para 0,06 EUR e 0,05 EUR em 1 
de julho de 2013 e 1 de julho de 2014, 
respetivamente. 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 
de junho de 2016.

Or. pl

Justificação

Os limites máximos das tarifas retalhistas por mensagem SMS que oferecem margens 
suficientes (300-400%) aos operadores são injustificadas e não servem os interesses dos 
consumidores. Os limites máximos das mensagens SMS não devem ultrapassar o dobro das 
tarifas retalhistas, o que ainda oferece aos operadores uma margem substancial no mercado 
da itinerância e deve incentivar a entrada no mercado de novos operadores.

Alteração 195
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer, Morten Løkkegaard

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 
eurotarifa-SMS retalhista permanece em 
0,10 EUR até 30 de junho de 2016.

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 0,09 EUR. O 
preço de uma mensagem SMS itinerante 
regulamentada é reduzido para 0,07 EUR 
e 0,06 EUR, 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 regulamentado da 
eurotarifa-SMS retalhista permanece em 
0,06 EUR até 30 de junho de 2016.

Or. en
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Justificação

Os preços devem ser inferiores aos propostos pela Comissão, a fim de refletirem melhor os 
custos reais. É necessário prever outras reduções dos preços.

Alteração 196
Eija-Riitta Korhola

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 
eurotarifa-SMS retalhista permanece em 
0,10 EUR até 30 de junho de 2016.

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 0,10 EUR 
em 1 de julho de 2012, para 0,08 EUR em 
1 de julho de 2013 e para 0,06 EUR em 
julho de 2014. Sem prejuízo do disposto 
nos artigos 13.º e 19.º, o valor máximo 
regulamentado da eurotarifa-SMS 
retalhista permanece em 0,06 EUR até 30 
junho 2018.

Or. en

Alteração 197
Konstantinos Poupakis

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 2 Texto da Comissão

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 

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 
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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 
eurotarifa-SMS retalhista permanece em 
0,10 EUR até 30 de junho de 2016.

itinerantes regulamentadas enviadas por 
esses clientes é reduzido para 0,07 EUR 
em 1 de julho de 2012, para 0,06 EUR em 
1 de julho de 2013 e para 0,05 EUR em 1 
de julho de 2014.  Sem prejuízo do 
disposto no artigo 19.º, o valor máximo 
regulamentado da eurotarifa-SMS 
retalhista permanece em 0,05 EUR até 30 
de junho de 2017.

Or. el

Alteração 198
Philippe Juvin, Damien Abad

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 
eurotarifa-SMS retalhista permanece em 
0,10 EUR até 30 de junho de 2016.

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 é reduzido para 0,09 EUR 
em 1 de julho de 2013 e para 0,06 EUR 
em 1 de julho de 2014. Sem prejuízo do 
disposto no artigo 19.º, o valor máximo 
regulamentado da eurotarifa-SMS 
retalhista permanece em 0,06 EUR até 30 
de junho de 2017.

Or. en

Justificação

Segundo o ORECE, limites pouco elevados (preço retalhista não superior a três vezes o preço 
grossista) devem permitir a entrada de novos operadores no mercado e favorecer o 
desenvolvimento da concorrência no mercado retalhista. Os limites máximos das tarifas 
grossistas devem ser mantidos ao nível proposto pela Comissão; os limites máximos das 
tarifas retalhistas devem ser mantidos ao nível proposto pela Comissão para 2012 e 2013 e 
ser reduzidos em 2014; e os limites máximos das tarifas retalhistas para chamadas efetuadas 
e recebidas em 2014 devem corresponder às propostas do ORECE até 2014. Estes limites 
máximos devem ser mantidos até junho de 2017, para que a Comissão disponha de tempo 
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suficiente para levar a cabo um exame aprofundado e, se necessário, elaborar propostas 
adequadas (artigo 19.º).

Alteração 199
Robert Rochefort

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 
eurotarifa-SMS retalhista permanece em 
0,10 EUR até 30 de junho de 2016.

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. A partir de 1 de 
julho de 2014, esse preço não pode 
exceder 0,06 EUR. Sem prejuízo do 
disposto nos artigos 13.º e 19.º, o valor 
máximo regulamentado da eurotarifa-SMS 
retalhista permanece em 0,06 EUR até 30 
de junho de 2016.

Or. fr

Alteração 200
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler, Christel Schaldemose

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 

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 
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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.

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.

Or. en

Alteração 201
Christian Engström, Emilie Turunen

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.

Or. en

Alteração 202
Christel Schaldemose

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 

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 
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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.

de salvaguarda de 0,05 EUR, que baixará 
para 0,04 EUR em 1 de julho de 2013 e 
para 0,03 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 0,03 EUR por megabyte 
de dados transmitidos.

Or. en

Justificação

Os limites propostos pela Comissão são bastante desproporcionados em relação aos custos 
reais dos serviços grossistas de itinerância de dados. De acordo com o ORECE, os custos dos 
serviços grossistas de itinerância de dados variava entre 0,0163 EUR e 0,1499 EUR por 
megabyte em 2009. Espera-se que, em 2012, estes custos estejam no fim da tabela de tarifas. 
Além disso, o ORECE calcula que a tarifa retalhista nacional média para dados, por 
megabyte, tenha sido de 0,048 EUR.

Alteração 203
Christian Engström, Emilie Turunen

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 

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 10 EUR por cada 
gigabyte 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 10 EUR por gigabyte de 
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ao final do período de vigência do presente 
regulamento, em 0,10 EUR por megabyte
de dados transmitidos.

dados transmitidos.

Or. en

Justificação

Se as tarifas forem indicadas em gigabytes, será mais fácil ter uma visão realista dos preços 
reais. Além disso, os limites máximos das tarifas propostos pela Comissão ainda são 
demasiado elevados e desproporcionados em relação aos custos reais de produção.

Alteração 204
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

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 200 EUR, que baixará 
para 150 EUR em 1 de julho de 2013 e 
para 100 EUR em 1 de julho de 2014, por 
cada gigabyte 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 100 EUR por gigabyte de 
dados transmitidos.

Or. en

Alteração 205
Anna Hedh
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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 0,05 EUR, que baixará 
para 0,04 EUR em 1 de julho de 2013 e 
para 0,03 EUR em 1 janeiro 2014, por 
cada megabyte de dados transmitido. O 
valor máximo da tarifa grossista mantém-
se em 0,03 EUR por megabyte utilizado 
até 1 julho 2014, data em que deixará de 
ser possível a diferenciação de preços 
entre serviços domésticos e serviços de 
itinerância de dados.

Or. en

Alteração 206
Amalia Sartori, Lara Comi

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 

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 0,23 EUR, que baixará 
para 0,17 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 
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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.

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.

Or. en

Justificação

Os limites de salvaguarda previstos no presente regulamento devem deixar margem suficiente 
entre os preços retalhistas e os preços grossistas para que novos concorrentes entrem no 
mercado dos serviços de itinerância de modo a fomentar a concorrência e garantir a melhor 
relação qualidade/preço aos consumidores.

Alteração 207
Małgorzata Handzlik

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 0,22 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.

Or. pl
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Justificação

Os valores máximos aplicáveis à transmissão de dados não são suficientemente ambiciosos. 
As alterações são necessárias devido à utilização cada vez mais comum de telefones 
inteligentes (“smartphones”) e outros dispositivos móveis.

Alteração 208
Konstantinos Poupakis

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 0,25 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 19.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.

Or. el

Alteração 209
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer, Morten Løkkegaard

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A partir de 1 de julho de 2012, a tarifa 1. A partir de 1 de julho de 2012, a tarifa 
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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.

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 0,23 EUR, que baixará 
para 0,17 EUR em 1 de julho de 2013, para 
0,10 EUR em 1 de julho de 2014 e para 
0,08 EUR em 1 de julho de 2015, 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 0,08 EUR por megabyte 
de dados transmitidos.

Or. en

Alteração 210
Laurence J.A.J. Stassen

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 

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 0,03 EUR 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 0,03 EUR por megabyte 
de dados transmitidos.
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de dados transmitidos.

Or. nl

Justificação

O preço médio dos serviços de itinerância de dados é significativamente inferior aos preços 
grossistas praticados atualmente. Segundo algumas estimativas, os custos são inferiores a 
0,01 EUR por megabyte.  O ORECE calcula que os custos da itinerância de dados ao nível 
grossista sejam de cerca de 1,63 EUR por megabyte, pelo que um limite máximo de 0,03 EUR 
por megabyte para os preços grossistas constitui um montante realista que abre campo de 
manobra para a fixação dum limite máximo inferior de preço retalhista aplicável aos 
consumidores.

Alteração 211
Matteo Salvini

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Nos termos do n.º 1 do artigo 3.º, os 
prestadores domésticos, como os 
operadores de redes móveis virtuais e os 
revendedores, podem comprar serviços 
grossistas de itinerância a operadores de 
redes domésticas que obtêm e revendem 
serviços grossistas de itinerância de um 
operador de uma rede visitada, em 
conformidade com o n.º 1 supra. Neste 
caso, a tarifa grossista média que o 
operador pode praticar deve permitir um 
encargo adicional não superior a 0,30 
EUR por megabyte em 1 de julho de 2012, 
0,20 EUR por megabyte em 1 de julho de 
2013 e 0,10 EUR por megabyte em 1 de 
julho de 2014, para cobrir os custos 
razoáveis do operador doméstico.

Or. en

Justificação

A rede anfitriã deve ter o direito de cobrar uma tarifa justa e razoável para cobrir os custos 
adicionais associados à revenda, como referido pelo ORECE (ponto 30 da análise do
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ORECE sobre a proposta da Comissão Europeia de um regulamento relativo aos serviços de 
itinerância - COM(2011)402 de 6 de julho de 2011).

Alteração 212
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A tarifa grossista média a que se refere o 
n.º 1 é calculada dividindo a receita 
grossista total do operador da rede visitada, 
proveniente dos prestadores de serviços de 
itinerância regulamentados, a título da 
prestação de serviços de dados em 
itinerância regulamentados durante o 
período em causa, pelo número total de 
megabytes de dados efetivamente 
consumidos com a prestação desses 
serviços durante o mesmo período, com 
agregação ao kilobyte.

3. A tarifa grossista média a que se refere o 
n.º 1 é calculada dividindo a receita 
grossista total do operador da rede visitada, 
proveniente dos prestadores de serviços de 
itinerância regulamentados, a título da 
prestação de serviços de dados em 
itinerância regulamentados durante o 
período em causa, pelo número total de 
gigabytes de dados efetivamente 
consumidos com a prestação desses 
serviços durante o mesmo período, com 
agregação ao kilobyte.

Or. en

Alteração 213
Cornelis de Jong

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.

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 0,10 EUR
por megabyte utilizado respetivamente em 
1 de julho de 2013 e 1 de julho de 2014, 
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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.

após o que, em 1 de julho de 2015, as 
tarifas de itinerância-dados devem ser 
iguais às tarifas nacionais - que não 
podem ser superiores à eurotarifa aqui 
fixada.

Or. nl

Justificação

Através de conceitos inovadores e da concorrência com vista a aumentar as quota-partes de 
mercado do tráfego de dados, que está em crescimento rápido, esta tarifa dará aos 
operadores uma margem suficiente sem lhes proporcionar lucros excessivos ou resultar em 
acordos de mercado clandestinos.

Alteração 214
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

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 janeiro de 2014. 
O valor máximo da tarifa retalhista 
regulamentada mantém-se em 0,20 EUR
por megabyte utilizado até 30 de junho de 
2016. A partir de 1 de julho de 2014, 
deixará de ser possível a diferenciação de 
preços entre chamadas domésticas e 
chamadas de itinerância.

Or. en
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Alteração 215
Christel Schaldemose

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 0,10 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 0,10 EUR
por megabyte utilizado até 30 de junho de 
2016.

Or. en

Alteração 216
Christian Engström, Emilie Turunen

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 

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 20 EUR por gigabyte. O valor 
máximo da tarifa retalhista pela prestação 
de serviços de dados em itinerância 
abaixo de 1 gigabyte deve ser 
proporcional a 20 EUR por gigabyte. Sem 
prejuízo do disposto nos artigos 13.º e 19.º, 
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regulamentada mantém-se em 0,50 EUR
por megabyte utilizado até 30 de junho de 
2016.

o valor máximo da tarifa retalhista 
regulamentada mantém-se em 20 EUR por 
gigabyte utilizado até 30 de junho de 2016.

Or. en

Justificação

Se as tarifas forem indicadas em gigabytes, será mais fácil para os consumidores ter uma 
visão realista dos custos reais. Além disso, os limites máximos das tarifas propostos pela 
Comissão ainda são demasiado elevados e desproporcionados em relação aos custos reais de 
produção.

Alteração 217
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

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 500 EUR por gigabyte. Esse limite 
diminui para 300 EUR e 200 EUR por 
gigabyte 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 200 EUR
por gigabyte utilizado durante o período 
de vigência do presente regulamento.

Or. en

Alteração 218
Anna Hedh

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 2 – parágrafo 1
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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 0,15 EUR por megabyte. Esse 
limite diminui para 0,12 EUR e 0,09 EUR
por megabyte utilizado respetivamente em 
1 de julho de 2013 e 1 de janeiro de 2014. 
O valor máximo da tarifa retalhista 
regulamentada mantém-se em 0,09 EUR
por megabyte utilizado até 1 de julho de
2014, data em que a diferenciação de 
preços entre serviços domésticos e 
serviços de itinerância de dados deixará 
de ser possível.

Or. en

Alteração 219
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer, Morten Løkkegaard

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 0,70 EUR por megabyte. Esse 
limite diminui para 0,50 EUR, 0,30 EUR e 
0,25 EUR por megabyte utilizado 
respetivamente em 1 de julho de 2013, 1 de 
julho de 2014 e 1 de julho de 2015. Sem 
prejuízo do disposto nos artigos 13.º e 19.º, 
o valor máximo da tarifa retalhista 
regulamentada mantém-se em 0,25 EUR
por megabyte utilizado até 30 de junho de 
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2016.

Or. en

Justificação

Os preços devem ser inferiores aos propostos pela Comissão, a fim de refletirem melhor os 
custos reais. Para garantir uma nova redução dos preços antes de as medidas estruturais 
terem um impacto no mercado, é igualmente necessário prever limites máximos para 2015.

Alteração 220
Amalia Sartori, Lara Comi

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 0,70 EUR por megabyte. Esse 
limite diminui para 0,50 EUR e 0,30 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 0,30 EUR
por megabyte utilizado até 30 de junho de 
2016.

Or. en

Justificação

Os limites de salvaguarda previstos no presente regulamento devem deixar margem suficiente 
entre os preços retalhistas e os preços grossistas para que novos concorrentes entrem no 
mercado dos serviços de itinerância de modo a fomentar a concorrência e garantir a melhor 
relação qualidade/preço aos consumidores.
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Alteração 221
Małgorzata Handzlik

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 0,45 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 
2016.

Or. pl

Justificação

Os limites máximos das tarifas retalhistas pela transmissão de serviços de dados em 
itinerância que oferecem margens suficientes (300-400%) aos operadores são injustificadas e 
não servem os interesses dos consumidores. Os limites máximos da transmissão de serviços 
de dados em itinerância não devem ultrapassar o dobro das tarifas retalhistas, o que ainda 
oferece aos operadores uma margem substancial no mercado da itinerância e deve incentivar 
a entrada no mercado de novos operadores.

Alteração 222
Eija-Riitta Korhola

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 

A partir de 1 de julho de 2012, o valor 
(sem IVA) da eurotarifa-dados retalhista 
que um prestador doméstico pode cobrar 
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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.

aos seus clientes de itinerância pela 
prestação de serviços de dados em 
itinerância regulamentados não pode 
exceder 0,60 EUR por megabyte. Esse 
limite diminui para 0,45 EUR e 0,30 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 0,30 EUR
por megabyte utilizado até 30 de junho de 
2018.

Or. en

Alteração 223
Konstantinos Poupakis

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 no artigo 19.º, o 
valor máximo da tarifa retalhista 
regulamentada mantém-se em 0,20 EUR
por megabyte utilizado até 30 de junho de 
2017.

Or. el

Alteração 224
Philippe Juvin, Damien Abad
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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 0,90 EUR por megabyte. Esse 
limite diminui para 0,70 EUR e 0,30 EUR
por megabyte utilizado respetivamente em 
1 de julho de 2013 e 1 de julho de 2014. 
Sem prejuízo do disposto no artigo 19.º, o 
valor máximo da tarifa retalhista 
regulamentada mantém-se em 0,30 EUR
por megabyte utilizado até 30 de junho de 
2017.

Or. en

Justificação

Segundo o ORECE, limites pouco elevados (preço retalhista não superior a três vezes o preço 
grossista) devem permitir a entrada de novos operadores no mercado e favorecer o 
desenvolvimento da concorrência no mercado retalhista. Os limites máximos das tarifas 
grossistas devem ser mantidos ao nível proposto pela Comissão; os limites máximos das 
tarifas retalhistas devem ser mantidos ao nível proposto pela Comissão para 2012 e 2013 e 
ser reduzidos em 2014; e os limites máximos das tarifas retalhistas para chamadas efetuadas 
e recebidas em 2014 devem corresponder às propostas do ORECE até 2014. Estes limites 
máximos devem ser mantidos até junho de 2017, para que a Comissão disponha de tempo 
suficiente para levar a cabo um exame aprofundado e, se necessário, elaborar propostas 
adequadas (artigo 19.º).

Alteração 225
Laurence J.A.J. Stassen

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 

A partir de 1 de julho de 2012, o valor 
(sem IVA) da eurotarifa-dados retalhista 
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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.

que um prestador doméstico pode cobrar 
aos seus clientes de itinerância pela 
prestação de serviços de dados em 
itinerância regulamentados não pode 
exceder 0,10 EUR por megabyte utilizado. 
Sem prejuízo do disposto nos artigos 13.º e 
19.º, o valor máximo da tarifa retalhista 
regulamentada mantém-se em 0,10 EUR
por megabyte utilizado até 30 de junho de 
2016.

Or. nl

Justificação

Um limite máximo de preço retalhista de 0,10 EUR por megabyte é um montante mais 
adequado para a utilização prática de um telefone inteligente. Além disso, este montante está 
mais próximo das tarifas nacionais aplicáveis às comunicações de dados móveis, reduzindo 
assim as diferenças entre as tarifas nacionais e de itinerância. Além disso, se se combinar um 
limite máximo de preço retalhista de 0,10 EUR por megabyte com um limite máximo de preço 
grossista de 0,03 EUR por megabyte continuará a haver espaço suficiente para ofertas 
concorrentes.

Alteração 226
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler, Christel Schaldemose

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 

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 
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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.

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.

Or. en

Alteração 227
Robert Rochefort

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 
individualmente os seus clientes de 
itinerância, e através de um medium 
sustentável, 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.

Or. fr

Alteração 228
Cornelis de Jong

Proposta de regulamento
Artigo 13

Texto da Comissão Alteração

Artigo 13.º Suprimido
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Condições para a antecipação do termo 
da aplicação dos limites máximos das 
tarifas grossistas e retalhistas
1. Para avaliar o desenvolvimento da 
concorrência nos mercados da 
itinerância, o ORECE recolhe 
regularmente dados sobre a evolução das 
tarifas grossistas e retalhistas dos serviços 
de voz, SMS e de dados em itinerância. 
Esses dados são notificados pelo menos 
duas vezes por ano à Comissão, que os 
publica.
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.°, 
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.
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.°, 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 
regularmente, com base nos dados de 
mercado recolhidos pelo ORECE, se 
aquela condição está preenchida e, em 
caso afirmativo, publica sem demora, na 
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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.
4. O limite máximo em causa deixa de ser 
aplicável no primeiro dia do mês seguinte 
ao da publicação dos dados comprovativos 
de que estão preenchidas as condições a 
que se refere o n.º 2 ou o n.º 3, consoante 
o caso.

Or. nl

Alteração 229
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Proposta de regulamento
Artigo 13.º

Texto da Comissão Alteração

Artigo 13.º Suprimido
Condições para a antecipação do termo 
da aplicação dos limites máximos das 
tarifas grossistas e retalhistas
1. Para avaliar o desenvolvimento da 
concorrência nos mercados da 
itinerância, o ORECE recolhe 
regularmente dados sobre a evolução das 
tarifas grossistas e retalhistas dos serviços 
de voz, SMS e de dados em itinerância. 
Esses dados são notificados pelo menos 
duas vezes por ano à Comissão, que os 
publica.
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 
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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.
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 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.
4. O limite máximo em causa deixa de ser 
aplicável no primeiro dia do mês seguinte 
ao da publicação dos dados comprovativos 
de que estão preenchidas as condições a 
que se refere o n.º 2 ou o n.º 3, consoante 
o caso.

Or. en

Alteração 230
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Hans-Peter Mayer

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 2
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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.

Or. en

Alteração 231
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Hans-Peter Mayer

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 
verifica regularmente, com base nos dados 
de mercado recolhidos pelo ORECE, se 
aquela condição está preenchida e, em caso 

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 
regularmente, com base nos dados de 
mercado recolhidos pelo ORECE, se 
aquela condição está preenchida e, em caso 
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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.

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.

Or. en

Alteração 232
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Anna Maria Corazza Bildt, Hans-Peter Mayer

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, 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 país visitado.

Or. en

Justificação

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

Alteração 233
Christel Schaldemose

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1 – parágrafo 1
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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 Estado-
Membro ou num país terceiro 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 ou país terceiro visitado.

Or. en

Alteração 234
Christian Engström, Emilie Turunen

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 Estado-
Membro ou num país terceiro 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.
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Or. en

Alteração 235
Marc Tarabella, António Fernando Correia De Campos, Sylvana Rapti, Catherine 
Stihler

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, 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.

Or. en

Justificação

Os clientes devem beneficiar deste alerta, independentemente de se encontrarem dentro ou 
fora da União Europeia. Além disso, a informação deve ser dada na moeda do país de 
emissão da fatura e não na moeda do país visitado.

Alteração 236
Anna Hedh

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1 – parágrafo 1
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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, 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 país visitado.

Or. en

Alteração 237
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

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, 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 país visitado.
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Or. en

Justificação

As regras de transparência devem igualmente aplicar-se fora da União.

Alteração 238
Christian Engström, Emilie Turunen

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1 – parágrafo 2 – frase introdutória

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 
máximas a que o cliente pode estar sujeito 
no âmbito do seu regime tarifário por

Or. en

Alteração 239
Marc Tarabella, António Fernando Correia De Campos, Sylvana Rapti, Catherine 
Stihler, Christel Schaldemose

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1 – parágrafo 2 – frase introdutória

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 incluir as tarifas reais (incluindo o 
IVA e na moeda do país de emissão da 
fatura) a que o cliente pode estar sujeito no 
âmbito do seu regime tarifário por:

Or. en

Justificação

A bem de uma maior transparência, o cliente deve conhecer diretamente o montante que lhe 
será faturado. Além disso, a informação deve ser dada na moeda do país de emissão da 
fatura e não na moeda do país visitado.
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Alteração 240
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Anna Maria Corazza Bildt, Hans-Peter Mayer, 
Eija-Riitta Korhola

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 
enquanto se encontrar no país visitado.

Or. en

Justificação

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

Alteração 241
Christel Schaldemose

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 
Estado-Membro ou país terceiro visitado.

Or. en

Alteração 242
Christian Engström, Emilie Turunen

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 

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

Or. en

Alteração 243
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

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.

Or. en

Justificação

O cliente deve beneficiar de informação sobre as tarifas cobradas, independentemente de se 
encontrar dentro ou fora da União Europeia.

Alteração 244
Anna Hedh

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 
enquanto se encontrar no país visitado.

Or. en

Alteração 245
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1 – parágrafo 2 – alínea b)
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Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

As medidas de transparência devem igualmente aplicar-se fora da União.

Alteração 246
Christel Schaldemose

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.

Or. en

Alteração 247
Anna Hedh

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

Por ocasião de cada mensagem, o cliente 
deve ter a possibilidade de informar o 
prestador doméstico, gratuitamente e de 
modo simples, de que não necessita do 
serviço de mensagens automáticas. O 
cliente que tiver comunicado que não 
pretende que lhe seja prestado esse serviço 
de mensagens automáticas tem o direito de 

Por ocasião de cada mensagem, o cliente 
que tenha pelo menos 18 anos de idade 
deve ter a possibilidade de informar o 
prestador doméstico, gratuitamente e de 
modo simples, de que não necessita do 
serviço de mensagens automáticas. O 
cliente que tiver comunicado que não 
pretende que lhe seja prestado esse serviço 
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solicitar ao seu prestador, em qualquer 
momento e gratuitamente, que volte a 
prestar o referido serviço.

de mensagens automáticas tem o direito de 
solicitar ao seu prestador, em qualquer 
momento e gratuitamente, que volte a 
prestar o referido serviço.

Or. en

Alteração 248
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler, Christel Schaldemose

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

Por ocasião de cada mensagem, o cliente 
deve ter a possibilidade de informar o 
prestador doméstico, gratuitamente e de 
modo simples, de que não necessita do 
serviço de mensagens automáticas. O 
cliente que tiver comunicado que não 
pretende que lhe seja prestado esse serviço 
de mensagens automáticas tem o direito de 
solicitar ao seu prestador, em qualquer 
momento e gratuitamente, que volte a 
prestar o referido serviço.

Por ocasião de cada mensagem, o cliente 
que tenha pelo menos 18 anos de idade
deve ter a possibilidade de informar o 
prestador doméstico, gratuitamente e de 
modo simples, de que não necessita do 
serviço de mensagens automáticas. O 
cliente que tiver comunicado que não 
pretende que lhe seja prestado esse serviço 
de mensagens automáticas tem o direito de 
solicitar ao seu prestador, em qualquer 
momento e gratuitamente, que volte a 
prestar o referido serviço.

Or. en

Justificação

É necessário proteger especialmente os menores de choques relacionados com as faturas.

Alteração 249
Christel Schaldemose

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Além do disposto no n.º 1, o cliente, 
onde quer que se encontre na União, tem o 

2. Além do disposto no n.º 1, o cliente, 
onde quer que se encontre, tem o direito de 
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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.

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.

Or. en

Alteração 250
Christian Engström, Emilie Turunen

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 2

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, 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.
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Or. en

Alteração 251
Christian Engström, Emilie Turunen

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Cada prestador doméstico deve 
oferecer a todos os seus clientes de 
itinerância a possibilidade de optarem, 
deliberadamente e 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 
chamadas e mensagens, e que garanta 
que, sem o consentimento expresso do 
cliente, a despesa acumulada relativa a 
serviços regulamentados de itinerância de 
chamadas e mensagens utilizados num 
determinado período de tempo não 
ultrapasse um limite financeiro específico.
Para este efeito, o prestador doméstico 
deve propor um ou mais limites
financeiros para determinados períodos 
de utilização, desde que o cliente seja 
previamente informado do volume de 
tráfego correspondente. Um destes limites 
referentes às despesas a pagar (o limite 
financeiro aplicável por defeito) deve ser 
próximo, mas não superior a 50 EUR por 
um período de faturação mensal 
(excluindo o IVA).
Em alternativa, o prestador doméstico 
pode fixar limites expressos em volume, 
desde que o cliente seja previamente 
informado do montante financeiro 
correspondente. Um destes limites (o 
limite de volume aplicável por defeito) 
deve corresponder a um montante 
financeiro não superior a 50 EUR de 
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despesas a pagar por período de faturação 
mensal (excluindo o IVA). O prestador 
doméstico pode ainda propor aos seus 
clientes de itinerância outros limites com 
valores máximos financeiros mensais 
diferentes, superiores ou inferiores. O 
limite aplicável por defeito referido no 
segundo e terceiro parágrafos deve ser 
aplicável a todos os clientes que não 
tenham optado por outro limite.
Cada prestador doméstico assegura 
igualmente o envio de uma notificação 
apropriada para o telemóvel ou outro 
aparelho do cliente de itinerância, 
nomeadamente através de uma mensagem 
SMS, de correio eletrónico ou de uma 
janela instantânea no dispositivo, quando 
os serviços de itinerância de chamadas e 
mensagens 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, bem como de exigir ao 
prestador doméstico, em qualquer 
momento e a título gratuito, que volte a 
prestar esses serviços.
Quando este limite de volume ou 
financeiro tenha sido 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 e mensagens ao cliente, salvo 
se e até o cliente de itinerância solicitar a 
continuação ou a renovação de tais 
serviços. Sempre que o cliente de 
itinerância pretender aderir à facilidade 
«limite de volume ou financeiro» ou 
renunciar à mesma, a alteração deve ser 
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efetuada gratuitamente no prazo de um 
dia útil a contar da receção do pedido e 
não pode estar sujeita a condições ou 
restrições associadas a outros elementos 
da assinatura.
A presente disposição é aplicável ao 
cliente de itinerância, tanto dentro como 
fora da União Europeia.

Or. en

Alteração 252
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Cada prestador doméstico deve 
oferecer a todos os seus clientes de
itinerância a possibilidade de optarem, 
deliberadamente e a título gratuito, por 
um serviço que preste informações sobre 
o consumo acumulado, expresso na 
moeda em que se referirem as faturas 
relativas aos serviços regulamentados de 
itinerância de chamadas e mensagens em 
países não membros, e que garanta que, 
sem o consentimento expresso do cliente, 
a despesa acumulada relativa a serviços 
regulamentados de itinerância utilizados 
num determinado período de tempo não 
ultrapasse um limite financeiro específico.
Para este efeito, o prestador doméstico 
disponibilizará um ou mais limites 
financeiros para determinados períodos 
de utilização, desde que o cliente seja 
previamente informado dos limites 
correspondentes. Um destes limites (o 
limite financeiro aplicável por defeito) 
deve ser próximo, mas não superior 
a 50 EUR por um período de faturação 
mensal (excluindo o IVA). O prestador 
doméstico pode ainda propor aos seus 
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clientes outros limites com limites 
máximos financeiros mensais diferentes, 
superiores ou inferiores.
O limite aplicável por defeito referido no 
segundo e terceiro parágrafos é aplicável 
a todos os clientes que não tenham optado 
por outro limite. Para os clientes com 
idade inferior a 18 anos, o limite deve ser 
próximo, mas não superior a 20 EUR por 
um período de faturação mensal 
(excluindo o IVA).
Cada prestador doméstico assegurará 
igualmente o envio de uma notificação 
apropriada para o telemóvel ou outro 
aparelho do cliente de itinerância, 
nomeadamente através de uma mensagem 
SMS, quando os serviços combinados de 
itinerância de chamadas e mensagens 
tiverem atingido 50% e 80% do limite 
financeiro acordado. Os clientes com pelo 
menos 18 anos de idade 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 gratuitamente, que 
volte a prestar o referido serviço.
Quando este limite financeiro tenha sido 
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 e mensagens ao cliente de 
itinerância, salvo se e até o cliente de 
itinerância solicitar a continuação ou 
renovação desses serviços.
Sempre que o cliente de itinerância 
requerer a adesão ao serviço"limite 
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financeiro" ou a renúncia ao mesmo, a 
alteração deve ser efetuada gratuitamente 
no prazo de um dia útil a contar da 
receção do pedido e não pode ser sujeita a 
condições ou restrições associadas a 
outros elementos da assinatura.

Or. en

Alteração 253
Christel Schaldemose

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 
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.

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 
com os serviços regulamentados de 
itinerância de dados, nos termos dos n.os 2 
e 3.

Or. en

Alteração 254
Christian Engström, Emilie Turunen

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

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 
com os serviços regulamentados de 
itinerância de dados, nos termos dos n.ºs 2 
e 3. A informação relativa às tarifas será 
expressa em gigabytes. Os mecanismos de 
salvaguarda a que se refere o n.º 3 não se 
aplicam aos clientes em regime de pré-
pagamento.

Or. en

Alteração 255
Anna Hedh

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 
com os serviços regulamentados de 
itinerância de dados, nos termos dos n.os 2 
e 3. Os mecanismos de salvaguarda a que 

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 de itinerância de 
dados que utilizarem, tanto dentro como 
fora da União Europeia, 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 
com os serviços de itinerância de dados, 
nos termos dos n.os 2 e 3. Os mecanismos 
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se refere o n.º 3 não se aplicam aos clientes 
em regime de pré-pagamento.

de salvaguarda a que se refere o n.º 3 não 
se aplicam aos clientes em regime de pré-
pagamento que utilizem serviços pré-
pagos sem um mecanismo de 
carregamento automático.

Or. en

Alteração 256
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

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 
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. 

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 
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 
dispositivos do tipo máquina a máquina 
(M-M), nem aos clientes em regime de 
pré-pagamento, excetuados os casos em 
que tenha optado por um mecanismo de 
carregamento automático. 

Or. en

Justificação

Os serviços (M-M) devem ser excluídos, porquanto não há interação humana e uma 
mensagem de notificação com interrupção de serviço não faria sentido. Além disso, estes 
serviços têm normalmente lugar em contexto de empresa. Por outro lado, os clientes em 
regime de pré-pagamento devem ser excluídos das medidas em matéria de choque de 
faturação, porquanto o saldo pré-pago está normalmente limitado a pequenos montantes. 
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Não obstante, nos casos em que os clientes utilizam mecanismos de carregamento 
automático, a ocorrência de choques de faturação é bastante provável, devendo, por 
conseguinte, ser prevenida.

Alteração 257
Marc Tarabella, António Fernando Correia De Campos, Sylvana Rapti, Catherine 
Stihler

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 
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.

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 
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.

Or. en

Alteração 258
George Lyon

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 

Os prestadores domésticos devem 
assegurar que os seus clientes de 
itinerância, tanto antes como após a 
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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 
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. 

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 
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.

Or. en

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 259
Adam Bielan, Malcolm Harbour

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 
com os serviços regulamentados de 
itinerância de dados, nos termos dos n.os 2 

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 
com os serviços regulamentados de 
itinerância de dados, nos termos dos n.os 2 
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e 3. Os mecanismos de salvaguarda a que 
se refere o n.º 3 não se aplicam aos clientes 
em regime de pré-pagamento.

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. 

Or. en

Alteração 260
Robert Rochefort

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 
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.

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 
com os serviços regulamentados de 
itinerância de dados, nos termos dos n.ºs 2 
e 3.

Or. fr

Alteração 261
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler, Christel Schaldemose

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

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. Os prestadores de serviços de 
itinerância de dados devem permitir que o 
cliente de itinerância requeira que o 
serviço de itinerância de dados seja 
desligado.

Or. en

Alteração 262
Robert Rochefort

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.
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Or. fr

Alteração 263
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Anna Maria Corazza Bildt, Hans-Peter Mayer, 
Eija-Riitta Korhola

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 
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.

Or. en

Justificação

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

Alteração 264
Christel Schaldemose

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 

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 ou país terceiro em causa, 
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cliente tiver notificado o prestador 
doméstico de que prescinde dessa 
informação.

exceto se o cliente tiver notificado o 
prestador doméstico de que prescinde dessa 
informação.

Or. en

Alteração 265
Christian Engström, Emilie Turunen

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 
aplicáveis à prestação de serviços 
regulamentados de itinerância de dados no 
Estado-Membro ou país terceiro em causa, 
exceto se o cliente tiver notificado o 
prestador doméstico de que prescinde dessa 
informação.

Or. en

Alteração 266
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

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 

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 reais 
incluindo o IVA e na moeda do país de 
emissão da fatura) aplicáveis à prestação 
de serviços regulamentados de itinerância 
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cliente tiver notificado o prestador 
doméstico de que prescinde dessa 
informação.

de dados no país em causa, exceto se o 
cliente com pelo menos 18 anos de idade 
tiver notificado o prestador doméstico de 
que prescinde dessa informação. Uma vez 
que a faturação se processa em função de 
megabytes, a mensagem automática dará 
igualmente um exemplo claro do volume 
de dados representado por um megabyte.

Or. en

Alteração 267
Anna Hedh

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 
aplicáveis à prestação de serviços de 
itinerância de dados no Estado-Membro em 
causa, exceto se o cliente com pelo menos 
18 anos de idade tiver notificado o 
prestador doméstico de que prescinde dessa 
informação.

Or. en

Alteração 268
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

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 

O prestador doméstico deve informar o 
cliente de itinerância, através de uma 
mensagem automática, de que se encontra 
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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.

em itinerância e transmitir-lhe informação 
personalizada básica sobre as tarifas 
aplicáveis à prestação de serviços de 
itinerância de dados no país em causa, 
exceto se o cliente tiver notificado o 
prestador doméstico de que prescinde dessa 
informação.

Or. en

Justificação

As medidas de transparência devem igualmente aplicar-se aos serviços de itinerância fora da 
União.

Alteração 269
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Anna Maria Corazza Bildt, Hans-Peter Mayer, 
Eija-Riitta Korhola

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 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.

Or. en
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Justificação

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

Alteração 270
Christel Schaldemose

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 Estado-Membro ou 
país terceiro diferente do da sua rede 
doméstica, um serviço regulamentado de 
itinerância de dados nesse Estado-Membro 
ou país terceiro. 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.

Or. en

Alteração 271
Christian Engström, Emilie Turunen

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, 

A referida informação básica personalizada 
sobre tarifas deve ser enviada ao telemóvel 
ou outro aparelho do cliente de itinerância, 
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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.

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 ou 
país terceiro 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. A 
informação básica personalizada sobre 
tarifas deve ser enviada ao cliente 
aquando de itinerância dentro ou fora da 
União. 

Or. en

Alteração 272
Anna Hedh

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 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 de itinerância 
de dados nesse país. Essas informações 
devem ser prestadas gratuitamente no 
momento em que o cliente de itinerância 
utiliza um serviço de itinerância de dados, 
através de um meio adequado para facilitar 
a receção e compreensão das mesmas.
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a receção e compreensão das mesmas.

Or. en

Alteração 273
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

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 de itinerância 
de dados nesse país. Essas informações 
devem ser prestadas gratuitamente no 
momento em que o cliente de itinerância 
utiliza um serviço de itinerância de dados, 
através de um meio adequado para facilitar 
a receção e compreensão das mesmas.

Or. en

Justificação

As medidas de transparência devem igualmente aplicar-se aos serviços de itinerância fora da 
União.

Alteração 274
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

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

Or. en

Alteração 275
Robert Rochefort

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, 

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 ou do correio eletrónico, 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 
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através de um meio adequado para facilitar 
a receção e compreensão das mesmas.

compreensão das mesmas.

Or. fr

Alteração 276
Christel Schaldemose

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 
regulamentados de itinerância de 
chamadas, mensagens SMS e dados, e que 
garanta que, sem o consentimento expresso 
do cliente, a despesa acumulada relativa a 
serviços regulamentados de itinerância de 
chamadas, mensagens SMS e dados 
utilizados num determinado período de 
tempo não ultrapasse um limite financeiro 
específico.

Or. en

Alteração 277
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

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 

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 
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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.

sobre o consumo acumulado, expresso em 
volume ou na mesma moeda em que se 
referirem as faturas relativas aos serviços 
de itinerância de dados, e que garanta que, 
sem o consentimento expresso do cliente, a 
despesa acumulada relativa a serviços 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, quando entrar no país em 
causa.

Or. en

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 278
Anna Hedh

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3 - parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Para este efeito, o prestador doméstico 
deve propor um ou mais limites financeiros 
para determinados períodos de utilização, 
desde que o cliente seja previamente 
informado do volume de tráfego 
correspondente. Um destes limites 
referentes às despesas a pagar (limite 
financeiro aplicável por defeito) deve ser 

Para este efeito, o prestador doméstico 
deve propor um ou mais limites financeiros 
para determinados períodos de utilização, 
desde que o cliente com pelo menos 18 
anos de idade seja previamente informado 
do volume de tráfego correspondente. Um 
destes limites referentes às despesas a 
pagar (limite financeiro aplicável por 
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próximo, mas não superior a 50 EUR por 
um período de faturação mensal (excluindo 
IVA).

defeito) deve ser próximo, mas não 
superior a 50 EUR por um período de 
faturação mensal (excluindo IVA).

Or. en

Alteração 279
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3 - parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Para este efeito, o prestador doméstico 
deve propor um ou mais limites financeiros 
para determinados períodos de utilização, 
desde que o cliente seja previamente 
informado do volume de tráfego 
correspondente. Um destes limites 
referentes às despesas a pagar (limite 
financeiro aplicável por defeito) deve ser 
próximo, mas não superior a 50 EUR por 
um período de faturação mensal (excluindo 
IVA).

Para este efeito, o prestador doméstico 
deve propor um ou mais limites financeiros 
para determinados períodos de utilização, 
desde que o cliente com pelo menos 18 
anos de idade seja previamente informado 
do volume de tráfego correspondente. Um 
destes limites referentes às despesas a 
pagar (limite financeiro aplicável por 
defeito) deve ser próximo, mas não 
superior a 50 EUR por um período de 
faturação mensal (excluindo IVA). Para os 
clientes com idade inferior a 18 anos, o 
limite deve ser próximo, mas não superior 
a 20 EUR por um período de faturação 
mensal (excluindo o IVA).

Or. en

Justificação

É necessário proteger especialmente os menores de choques relacionados com as faturas.

Alteração 280
Anna Hedh

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

Em alternativa, o prestador doméstico pode 
fixar limites expressos em volume, desde 
que o cliente seja previamente informado 
do montante financeiro correspondente. 
Um destes limites (o limite em termos de 
volume aplicável por defeito) deve 
corresponder a um montante financeiro não 
superior a 50 EUR de despesas a pagar por 
período de faturação mensal (excluindo 
IVA).

Em alternativa, o prestador doméstico pode 
fixar limites expressos em volume, desde 
que o cliente com pelo menos 18 anos de 
idade seja previamente informado do 
montante financeiro correspondente. Um 
destes limites (o limite em termos de 
volume aplicável por defeito) deve 
corresponder a um montante financeiro não 
superior a 50 EUR de despesas a pagar por 
período de faturação mensal (excluindo 
IVA).

Or. en

Alteração 281
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

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

Texto da Comissão Alteração

Em alternativa, o prestador doméstico pode 
fixar limites expressos em volume, desde 
que o cliente seja previamente informado 
do montante financeiro correspondente. 
Um destes limites (o limite em termos de 
volume aplicável por defeito) deve 
corresponder a um montante financeiro não 
superior a 50 EUR de despesas a pagar por 
período de faturação mensal (excluindo 
IVA).

Em alternativa, o prestador doméstico pode 
fixar limites expressos em volume, desde 
que o cliente com pelo menos 18 anos de 
idade seja previamente informado do 
montante financeiro correspondente. Um 
destes limites (o limite em termos de 
volume aplicável por defeito) deve 
corresponder a um montante financeiro não 
superior a 50 EUR de despesas a pagar por 
período de faturação mensal (excluindo 
IVA). Para os clientes com idade inferior 
a 18 anos, o limite deve ser próximo, mas 
não superior a 20 EUR por um período de 
faturação mensal (excluindo o IVA).

Or. en

Alteração 282
Christel Schaldemose
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Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3 – parágrafo 6

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.

Or. en

Alteração 283
Anna Hedh

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3 – parágrafo 6

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 

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 com pelo menos 18 
anos de idade têm o direito de exigir que 
os seus operadores deixem de enviar tais 
notificações e têm o direito de exigir ao 
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momento e a título gratuito, que volte a 
prestar o referido serviço.

prestador doméstico, em qualquer 
momento e gratuitamente, que volte a 
prestar o referido serviço.

Or. en

Alteração 284
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3 – parágrafo 6

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 dados tiverem atingido 50% 
e 80% do limite de volume ou financeiro 
acordado. Os clientes com pelo menos 18 
anos de idade 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 gratuitamente, que volte a 
prestar o referido serviço.

Or. en

Alteração 285
Morten Løkkegaard

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3 – parágrafo 6

Texto da Comissão Alteração

Cada prestador doméstico assegura 
igualmente o envio de uma notificação 
para o telemóvel ou outro aparelho do 

Cada prestador doméstico assegura 
igualmente o envio de uma notificação 
para o telemóvel ou outro aparelho do 
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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.

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 50%, 
bem como 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.

Or. en

Alteração 286
Robert Rochefort

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3 – parágrafo 6

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 ou do 
correio eletrónico, 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.

Or. fr

Alteração 287
Christel Schaldemose
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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.

Or. en

Alteração 288
Christel Schaldemose

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3 – parágrafo 8

Texto da Comissão Alteração

Sempre que o cliente de itinerância 
pretender aderir à facilidade «limite de 
volume ou financeiro» ou desistir da 
mesma, a alteração deve ser efetuada 
gratuitamente 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.

Sempre que o cliente de itinerância 
pretender aderir à facilidade «limite de 
volume ou financeiro» ou desistir da 
mesma, a alteração deve ser efetuada 
gratuitamente 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.

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

Or. en

Alteração 289
Christian Engström, Emilie Turunen

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 do 
território da União Europeia.

Or. en

Alteração 290
Marc Tarabella, Louis Grech, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

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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Or. en

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 291
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

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 assinantes quando 
atrasam ou impedem um assinante 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.

Or. en

Alteração 292
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Hans-Peter Mayer, Eija-Riitta Korhola

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

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão examina o funcionamento 1. A Comissão examina o funcionamento 
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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 
regulamento. Para tal, a Comissão analisa, 
nomeadamente:

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 
regulamento. Para tal, a Comissão analisa, 
nomeadamente:

Or. en

Justificação

É necessário mais tempo para avaliar se a solução estrutural funcionará na prática e 
assegurará a concorrência no mercado.

Alteração 293
Marc Tarabella, Catherine Stihler

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 regulamento. Para tal, a 
Comissão analisa, nomeadamente:

1. A fim de induzir as medidas necessárias 
a um mercado único das comunicações 
entre telemóveis, previsto no artigo 4.º-A, 
a Comissão, após consulta do ORECE e de 
outros atores relevantes, apresenta uma 
nova proposta legislativa ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho até 1 de janeiro de 
2013, que incluirá igualmente uma 
proposta de atualização dos máximos 
grossistas para o período entre 1 de julho 
de 2016 e 30 de junho de 2020, tendo em 
conta a evolução dos encargos grossistas 
decorrentes da prestação de serviços de 
comunicação vocal, de mensagens SMS e 
de dados. Essa proposta incluirá 
igualmente uma proposta de criação de 
operadores e licenças europeus que 
abranjam toda a União;

Or. en
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Alteração 294
Anna Hedh

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 
regulamento. Para tal, a Comissão analisa, 
nomeadamente:

1. A fim de induzir as medidas necessárias 
a um mercado único das comunicações 
entre telemóveis, previsto no artigo 4.º-A, 
a Comissão, após consulta do ORECE e de 
outros atores relevantes, apresenta uma 
nova proposta legislativa ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho até 1 de janeiro de 
2013, que incluirá igualmente uma 
proposta de atualização dos máximos 
grossistas para o período entre 1 de julho 
de 2016 e 30 de junho de 2020, tendo em 
conta a evolução dos encargos grossistas 
decorrentes da prestação de serviços de 
comunicação vocal, de mensagens SMS e 
de dados.

Or. en

Alteração 295
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

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 
regulamento. Para tal, a Comissão analisa, 
nomeadamente:

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 
regulamento. Para tal, a Comissão analisa, 
nomeadamente:

Or. en
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Justificação

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

Alteração 296
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 1 – travessão 1

Texto da Comissão Alteração

– a evolução das tarifas grossistas e 
retalhistas na prestação, aos clientes de 
itinerância, de serviços de voz, SMS e de 
dados, e a evolução correspondente nos 
serviços de comunicações móveis a nível 
nacional nos diferentes 
Estados-Membros, apresentando 
separadamente os dados relativos aos 
clientes com opções de pré-pagamento ou 
pós-pagamento, bem como na qualidade e 
velocidade destes serviços;

Suprimido

Or. en

Alteração 297
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 1 – travessão 2

Texto da Comissão Alteração

– a disponibilidade e a qualidade dos 
serviços, nomeadamente dos que 
constituem uma alternativa à itinerância 
(voz, SMS e dados), em particular à luz da 
evolução tecnológica;

Suprimido

Or. en
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Alteração 298
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 1 – travessão 3

Texto da Comissão Alteração

– em que medida os consumidores 
beneficiaram de reduções reais no preço 
dos serviços de itinerância ou de outras 
formas, de reduções nos custos da 
prestação de serviços de itinerância e a 
variedade de tarifas e produtos oferecidos 
aos consumidores com diferentes padrões 
de consumo;

Suprimido

Or. en

Alteração 299
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 1 – travessão 4

Texto da Comissão Alteração

– o nível de concorrência nos mercados 
retalhista e grossista, em particular a 
situação concorrencial dos operadores 
mais pequenos, independentes ou 
emergentes, incluindo o impacto de 
acordos comerciais na concorrência e o 
nível de interligação entre operadores;

Suprimido

Or. en

Alteração 300
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 1 – travessão 5
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Texto da Comissão Alteração

– em que medida as soluções estruturais 
previstas nos artigos 3.º e 4.º produziram 
resultados no que toca ao 
desenvolvimento da concorrência no 
mercado da itinerância.

Suprimido

Or. en

Alteração 301
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Se o relatório revelar que as medidas 
estruturais previstas no presente 
regulamento não são suficientes para 
promover a concorrência no mercado da 
itinerância em benefício dos 
consumidores europeus, a Comissão 
apresentará propostas adequadas ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho para 
corrigir essa situação. A Comissão 
ponderará, em especial, a necessidade de 
alterar as medidas estruturais ou de 
prorrogar a duração de qualquer um dos 
limites máximos das tarifas retalhistas 
previstos nos artigos 7.º, 9.º e 12.º.

Suprimido

Or. en

Alteração 302
Cornelis de Jong

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

2. Se o relatório revelar que as medidas 
estruturais previstas no presente 
regulamento não são suficientes para 
promover a concorrência no mercado da 
itinerância em benefício dos consumidores 
europeus, a Comissão apresentará
propostas adequadas ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho para corrigir essa 
situação. A Comissão ponderará, em 
especial, a necessidade de alterar as 
medidas estruturais ou de prorrogar a 
duração de qualquer um dos limites 
máximos das tarifas retalhistas previstos 
nos artigos 7.º, 9.º e 12.º.

2. O relatório deve revelar em que medida 
se está a cumprir o objetivo fixado na 
Agenda Digital Europeia de preços únicos 
para os serviços nacionais e de 
itinerância, em que medida isto levou à 
criação de novos produtos (inovação), 
quais foram os efeitos na concorrência no 
mercado das comunicações em 
crescimento e mutação e quais foram as 
consequências para os consumidores 
europeus. A Comissão deve apresentar
propostas adequadas ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho para corrigir os 
problemas assinalados.

Or. nl

Alteração 303
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Hans-Peter Mayer

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.

Or. en


