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Alteração 58
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Kathleen Van Brempt

Proposta de regulamento
Considerando 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) O objetivo de reduzir as diferenças 
entre as tarifas nacionais e de itinerância 
quase a zero até 2015 foi proposto pela 
Comissão no quadro de avaliação 
2011-2015 e posteriormente apoiado pelos 
Estados-Membros da UE em novembro de 
20091. Este objetivo também foi incluído 
na Comunicação da Comissão "Uma 
Agenda Digital para a Europa"2.
__________________
1

http://ec.europa.eu/information_society/ee
urope/i2010/docs/benchmarking/benchma
rking_digital_europe_2011-2015.pdf
2 Comunicação da Comissão ao 
Parlamento Europeu, ao Conselho, ao 
Conselho Económico e Social Europeu e 
ao Comité das Regiões – “Uma Agenda 
Digital para a Europa”, COM(2010) 245.

Or. en

Alteração 59
Robert Goebbels, Marita Ulvskog, Francesco De Angelis

Proposta de regulamento
Considerando 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) O objetivo de reduzir as diferenças 
entre as tarifas nacionais e de itinerância 
quase a zero até 2015 foi proposto pela 
Comissão no quadro de avaliação 
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2011-2015 e posteriormente apoiado pelos 
Estados-Membros da UE em novembro de 
20091. Este objetivo também foi incluído 
na Comunicação da Comissão "Uma 
Agenda Digital para a Europa"2.
__________________
1

http://ec.europa.eu/information_society/ee
urope/i2010/docs/benchmarking/benchma
rking_digital_europe_2011-2015.pdf
2 Comunicação da Comissão ao 
Parlamento Europeu, ao Conselho, ao 
Conselho Económico e Social Europeu e 
ao Comité das Regiões – “Uma Agenda 
Digital para a Europa”, COM(2010) 245.

Or. en

Alteração 60
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de regulamento
Considerando 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) O Regulamento n.º 717/2007 deve 
ser temporário e aplicado apenas até que 
a Comissão proponha a legislação 
necessária para criar plenamente um 
mercado único da UE para as redes de 
comunicações móveis públicas, 
eliminando assim a médio prazo 
quaisquer tarifas de itinerância.

Or. en

Alteração 61
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Kathleen Van Brempt

Proposta de regulamento
Considerando 1-B (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(1-B) Não se pode considerar que existe 
um mercado único das telecomunicações 
enquanto continuar a haver diferenças de 
preços significativas entre os preços 
nacionais e os de itinerância; portanto, o 
objetivo definitivo deve ser a eliminação 
completa das tarifas de itinerância, 
criando assim um mercado das 
comunicações móveis pan-europeu.

Or. en

Alteração 62
Robert Goebbels, Marita Ulvskog, Francesco De Angelis

Proposta de regulamento
Considerando 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-B) Não se pode considerar que existe 
um mercado único das telecomunicações 
enquanto continuar a haver diferenças de 
preços significativas entre os preços 
nacionais e os de itinerância; portanto, o 
objetivo definitivo deve ser a eliminação 
completa das tarifas de itinerância, 
criando assim um mercado das 
comunicações móveis pan-europeu.

Or. en

Alteração 63
Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen

Proposta de regulamento
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

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

vocais e de dados e das mensagens SMS 
em itinerância, pagos pelos utilizadores das 
redes telefónicas móveis públicas, 
nomeadamente os estudantes, as pessoas 
em viagens profissionais e os turistas, ao 
utilizarem os seus telemóveis quando 
viajam na União, constituem motivo de 
preocupação para os consumidores, as 
autoridades reguladoras nacionais e as 
instituições da União. Os preços retalhistas 
excessivos resultam de elevados preços 
grossistas cobrados pelo operador da rede 
estrangeira anfitriã como também, em 
muitos casos, das elevadas margens 
retalhistas cobradas pelo operador da rede 
do próprio cliente. Devido à falta de 
concorrência 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. en

Alteração 64
Ioannis A. Tsoukalas

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 

(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 e dispositivos 
computacionais portáteis quando viajam 
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preocupação para os consumidores,  as 
autoridades reguladoras nacionais e as 
instituições da União. Os preços retalhistas 
excessivos resultam de elevados preços 
grossistas cobrados pelo operador da rede 
estrangeira anfitriã como também, em 
muitos casos, das elevadas margens 
retalhistas cobradas pelo operador da rede 
do próprio cliente. Muitas vezes, as 
reduções nos preços grossistas não se 
repercutem no cliente retalhista. Embora 
alguns operadores tenham recentemente 
introduzido tarifas de itinerância (roaming) 
que oferecem aos consumidores condições 
mais favoráveis e preços um pouco mais 
baixos, continua a ser evidente que a 
relação entre os preços e os custos está 
longe de ser a que prevaleceria num 
mercado competitivo.

na União, constituem motivo de 
preocupação para os consumidores, as 
autoridades reguladoras nacionais e as 
instituições da União. Os preços retalhistas 
excessivos resultam de elevados preços 
grossistas cobrados pelo operador da rede 
estrangeira anfitriã como também, em 
muitos casos, das elevadas margens 
retalhistas cobradas pelo operador da rede 
do próprio cliente. Muitas vezes, as 
reduções nos preços grossistas não se 
repercutem no cliente retalhista. Embora 
alguns operadores tenham recentemente 
introduzido tarifas de itinerância (roaming) 
que oferecem aos consumidores condições 
mais favoráveis e preços um pouco mais 
baixos, continua a ser evidente que a 
relação entre os preços e os custos está 
longe de ser a que prevaleceria num 
mercado competitivo.

Or. en

Alteração 65
Gunnar Hökmark

Proposta de regulamento
Considerando 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-A) As tarifas de itinerância constituem 
um obstáculo grave aos esforços da 
Europa para desenvolver uma economia 
baseada no conhecimento e para a 
concretização dum mercado único de 500 
milhões de consumidores. É imperativo 
facilitar o crescimento exponencial do 
tráfego de dados móveis através da 
atribuição de espectro de rádio suficiente, 
a fim de permitir aos consumidores e às 
empresas utilizar as chamadas de voz, 
SMS e dados em qualquer ponto da 
Europa a preços próximos dos nacionais.

Or. en
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Alteração 66
Matthias Groote

Proposta de regulamento
Considerando 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-A) O uso generalizado de telemóveis e 
tablets com acesso à Internet confere à 
itinerância de dados uma grande 
importância económica a médio prazo. 
Este critério é decisivo, tanto para os 
utilizadores como para os proponentes de 
aplicações e conteúdos. Para estimular o 
desenvolvimento deste mercado, as tarifas 
impostas ao transporte de dados não 
podem ser um freio ao crescimento.

Or. de

Alteração 67
Gunnar Hökmark

Proposta de regulamento
Considerando 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-B) Tendo em conta o desenvolvimento 
rápido do tráfego de dados móveis e o 
volume crescente de clientes que utilizam 
as chamadas de voz, SMS e dados no 
estrangeiro, é necessário aumentar a 
pressão concorrencial com vista a 
desenvolver novos modelos de negócio e 
tecnologias, bem como para aumentar o 
volume do espectro de rádio disponível 
para os serviços sem fios. É imperativo 
conceber a regulação dos preços de 
itinerância duma forma que não 
desencoraje a concorrência no sentido de 
obter preços ainda mais baixos.
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Or. en

Alteração 68
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de regulamento
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) A criação de um espaço social, 
educativo e cultural europeu baseado na 
mobilidade individual deverá facilitar a 
comunicação entre as pessoas, a fim de se 
poder construir uma verdadeira «Europa 
para os cidadãos».

(3) A criação de um espaço social, 
educativo, cultural e empresarial europeu 
baseado na mobilidade individual e em 
dados digitais deverá facilitar a 
comunicação entre as pessoas, a fim de se 
poder construir uma verdadeira «Europa 
para os cidadãos».

Or. en

Alteração 69
Ioan Enciu

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) Deverá ser aplicada uma abordagem 
comum para garantir que os utilizadores 
das redes de comunicações móveis 
públicas terrestres, ao viajarem na União, 
não paguem preços excessivos pelos 
serviços de itinerância na União ao 
efetuarem ou receberem chamadas de voz, 
melhorando-se deste modo a concorrência, 
no domínio dos serviços de itinerância, 
entre operadores móveis, obtendo-se um 
elevado nível de proteção dos 
consumidores e mantendo-se os incentivos 
à inovação e a escolha por parte do 
consumidor. Tendo em conta a natureza 
transfronteiriça dos serviços em causa, é 
necessário dispor de uma abordagem 

(14) Deverá ser aplicada uma abordagem 
harmonizada e comum para garantir que 
os utilizadores das redes de comumicações 
móveis públicas terrestres, ao viajarem na 
União, não paguem preços excessivos 
pelos serviços de itinerância na União ao 
efetuarem ou receberem chamadas de voz e 
SMS ou consultarem a Internet, 
melhorando-se deste modo a concorrência, 
no domínio dos serviços de itinerância, 
entre operadores móveis, obtendo-se um 
elevado nível de proteção dos 
consumidores e mantendo-se os incentivos 
à inovação e a escolha por parte do 
consumidor. Tendo em conta a natureza 
transfronteiriça dos serviços em causa, é 
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comum, para que os operadores móveis 
possam operar no âmbito de um único 
quadro regulamentar coerente, baseado em 
critérios estabelecidos de forma objetiva.

necessário dispor de uma abordagem 
comum, para que os operadores móveis 
possam operar no âmbito de um único 
quadro regulamentar coerente, baseado em 
critérios estabelecidos de forma objetiva.

Or. en

Alteração 70
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) Deverá ser aplicada uma abordagem 
comum para garantir que os utilizadores 
das redes de comunicações móveis 
públicas terrestres, ao viajarem na União, 
não paguem preços excessivos pelos 
serviços de itinerância na União ao 
efetuarem ou receberem chamadas de voz, 
melhorando-se deste modo a concorrência, 
no domínio dos serviços de itinerância, 
entre operadores móveis, obtendo-se um 
elevado nível de proteção dos 
consumidores e mantendo-se os incentivos 
à inovação e a escolha por parte do 
consumidor. Tendo em conta a natureza 
transfronteiriça dos serviços em causa, é 
necessário dispor de uma abordagem 
comum, para que os operadores móveis 
possam operar no âmbito de um único 
quadro regulamentar coerente, baseado em 
critérios estabelecidos de forma objetiva.

(14) Deverá ser aplicada uma abordagem 
comum para garantir que os utilizadores 
das redes de comumicações móveis 
públicas terrestres, ao viajarem na União, 
não paguem preços excessivos pelos 
serviços de itinerância na União ao 
efetuarem ou receberem chamadas de voz e 
estabelecerem ligações de dados, 
melhorando-se deste modo a concorrência, 
no domínio dos serviços de itinerância, 
entre operadores móveis, obtendo-se um 
elevado nível de proteção dos 
consumidores e mantendo-se os incentivos 
à inovação e a escolha por parte do 
consumidor. Tendo em conta a natureza 
transfronteiriça dos serviços em causa, é 
necessário dispor de uma abordagem 
comum, para que os operadores móveis 
possam operar no âmbito de um único 
quadro regulamentar coerente, baseado em 
critérios estabelecidos de forma objetiva.

Or. en

Alteração 71
Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer
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Proposta de regulamento
Considerando 14-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(14-A) Os clientes residentes nas regiões 
fronteiriças não devem ter contas de 
telefone desnecessariamente elevadas 
devido a tarifas de itinerância em que 
incorrem inadvertidamente. Portanto, 
devem ser tomadas medidas no sentido de 
criar uma zona de transição nas regiões 
fronteiriças, onde os consumidores 
paguem uma tarifa-padrão, 
independentemente da nacionalidade da 
rede. Estas zonas devem ter uma 
dimensão máxima de 10 km de cada lado 
da fronteira.

Or. en

Alteração 72
Miloslav Ransdorf

Proposta de regulamento
Considerando 14-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(14-A) É também fundamental assegurar 
que os operadores móveis não agravem as 
condições de trabalho neste setor em 
resultado do presente regulamento.

Or. cs

Alteração 73
Gunnar Hökmark

Proposta de regulamento
Considerando 14-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(14-A) O primeiro programa plurianual 
da política do espectro radioelétrico 
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estabelecido pela [Decisão n.º .../.../UE do 
Parlamento Europeu e do Conselho...] 
abrirá caminho a um desenvolvimento 
que permitirá à UE assumir a liderança 
global em matéria de débitos da banda 
larga, mobilidade, cobertura e 
capacidade, facilitando a emergência de 
novos modelos empresariais e tecnologias 
e reduzindo os motivos estruturais da 
itinerância.

Or. en

Alteração 74
Gunnar Hökmark

Proposta de regulamento
Considerando 14-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(14-B) Os leilões de licenças 
pan-europeus podem estimular o 
desenvolvimento dum mercado único das 
telecomunicações na UE sem itinerância.

Or. en

Alteração 75
Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer

Proposta de regulamento
Considerando 14-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(14-B) Da mesma forma, para resolver as 
tarifas de itinerância incorridas 
inadvertidamente os prestadores 
domésticos devem ser obrigados a 
fornecer um sinal suficientemente forte 
nas áreas de fraca cobertura.

Or. en
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Alteração 76
Ioan Enciu

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, mais integrado
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.

Or. en

Alteração 77
Francesco De Angelis

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 

(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 
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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.

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.
As normas do quadro das comunicações 
eletrónicas - em particular, as diretivas 
2002/21/CE e 2002/19/CE - não permitem 
abordar este problema através da 
imposição de obrigações aos operadores 
com poder de mercado significativo.

Or. en

Alteração 78
Jens Rohde

Proposta de regulamento
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

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

(19) Consequentemente, devem ser 
estabelecidas regras que imponham a 
obrigação de satisfazer os pedidos 
razoáveis de acesso grossista às redes de 
comunicações móveis públicas para efeitos 
de oferta de serviços de itinerância. Esses 
pedidos só devem ser recusados com base 
em critérios objetivos e devidamente 
fundamentados, determinados caso a caso 
pelas autoridades reguladoras nacionais em 
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 dum 
modo não discriminatório, 
providenciando termos e condições 
equivalentes e em conformidade com as 
obrigações regulamentares estabelecidas no 
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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.

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.

Or. en

Alteração 79
Francesco De Angelis

Proposta de regulamento
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

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

(19) Consequentemente, devem ser 
estabelecidas regras que imponham a 
obrigação de satisfazer os pedidos 
razoáveis, em condições não 
discriminatórias, de acesso grossista às 
redes de comumicações móveis públicas 
para efeitos de oferta de serviços de 
itinerância também em derrogação às 
Diretivas 2002/21/CE e 2002/19/CE. 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 
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Estados-Membros.

Or. en

Alteração 80
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

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

(19) Consequentemente, devem ser 
estabelecidas regras que imponham a 
obrigação de satisfazer os pedidos 
razoáveis de acesso grossista às redes de 
comunicações móveis públicas para efeitos 
de oferta de serviços de itinerância. Esses 
pedidos devem ser proporcionais e 
corresponder às necessidades dos 
requerentes do acesso, sejam eles 
operadores de redes móveis, operadores 
de rede móvel virtual ou retalhistas. 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.

Or. fr



AM\887960PT.doc 17/102 PE478.630v01-00

PT

Justificação

O direito de acesso deve continuar a ser razoável e proporcional.   Um retalhista não pode 
aceder aos mesmos recursos da rede que um operador virtual (“Full MVNO”).  A qualidade 
do requerente de acesso deverá, pois, ser tida em consideração aquando da avaliação do 
pedido. 

Alteração 81
Francesco De Angelis

Proposta de regulamento
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) A obrigatoriedade da concessão de 
acesso grossista para itinerância deve 
abranger o acesso a todos os elementos e 
recursos necessários para permitir a oferta 
de serviços de itinerância, nomeadamente 
os seguintes elementos: acesso a elementos 
da rede e recursos conexos; acesso a 
sistemas de software pertinentes, inclusive 
sistemas de apoio operacional; acesso a 
sistemas de informação ou bases de dados 
para a pré-encomenda, o 
aprovisionamento, a encomenda, os 
pedidos de manutenção e reparação e a 
faturação; acesso à conversão de números 
ou a sistemas que ofereçam uma 
funcionalidade equivalente; acesso às redes 
móveis e acesso aos serviços de redes 
virtuais.

(20) A obrigatoriedade da concessão de 
acesso grossista para itinerância deve 
abranger, em condições não 
discriminatórias, o acesso a todos os 
elementos e recursos necessários para 
permitir a oferta de serviços de itinerância, 
também em derrogação à Diretiva 
2002/19/CE, nomeadamente os seguintes 
elementos: acesso a elementos da rede e 
recursos conexos; acesso a sistemas de 
software pertinentes, inclusive sistemas de 
apoio operacional; acesso a sistemas de 
informação ou bases de dados para a 
pré-encomenda, o aprovisionamento, a 
encomenda, os pedidos de manutenção e 
reparação e a faturação; acesso à conversão 
de números ou a sistemas que ofereçam 
uma funcionalidade equivalente; acesso às 
redes móveis e acesso aos serviços de redes 
virtuais.

Or. en

Alteração 82
András Gyürk

Proposta de regulamento
Considerando 21
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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 
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.

(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 
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. As 
soluções estruturais enumeradas neste 
documento podem ser uma solução para a 
falta de concorrência no mercado da 
itinerância. Antes de aplicar qualquer 
solução estrutural favorável aos 
consumidores, a Comissão deve proceder 
a uma avaliação cuidadosa destas 
medidas, a fim de assegurar que a massa 
crítica necessária para conseguir 
alterações fundamentais no mercado já 
está disponível, dado que estas soluções 
não devem ser atraentes apenas para 
diversos utilizadores selecionados mas 
antes para a maioria do mercado.

Or. en

Alteração 83
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann
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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) Nos Estados-Membros onde for 
celebrado o respetivo contrato de 
prestação de serviços de comumicações 
móveis domésticas, os consumidores 
devem ter o direito de optar pela compra de 
serviços de itinerância ao nível retalhista 
separadamente do seu pacote móvel 
doméstico. Os consumidores devem poder 
escolher outro prestador de serviços de 
itinerância ao nível retalhista, sem mudar 
o número, de tal modo que seja garantida a 
interoperabilidade dos serviços, sendo os 
serviços ao nível retalhista prestados em 
qualquer ponto da União e com o mesmo 
nível de qualidade.

Or. en

Alteração 84
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Considerando 22-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(22-A) Os consumidores da UE usam 
cada vez mais os serviços de dados móveis 
no respetivo país natal. Porém, os preços 
elevados cobrados pelos serviços de dados 
em itinerância dificultam aos clientes a 
utilização dos serviços de dados móveis 
quando viajam na UE. Portanto, devem 
ser tomadas medidas adequadas para 
assegurar que não existem obstáculos à 
utilização de serviços de dados em 
itinerância alternativos, em particular, 
através da venda separada ou da 
utilização temporária de serviços de dados 
em itinerância locais. Quanto à utilização 
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temporária destes últimos, os utilizadores 
móveis devem poder aceder a serviços de 
dados móveis fornecidos localmente, 
independentemente das disposições ou dos 
contratos de itinerância existentes com o 
fornecedor de serviços de comunicações 
móveis nacionais e sem cobrança de 
quaisquer encargos adicionais por estes 
últimos.

Or. en

Alteração 85
Gunnar Hökmark

Proposta de regulamento
Considerando 22-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(22-A) A procura de serviços de dados 
móveis por parte dos consumidores e 
empresas explodiu nos últimos anos. 
Porém, devido aos preços elevados 
cobrados pelos serviços de dados em 
itinerância, é fortemente restringida a 
utilização destes serviços pelos 
consumidores e empresas que operam a 
nível internacional na UE. Tendo em
conta que o mercado ainda está na sua 
infância e a procura de serviços de dados 
em itinerância pelos consumidores, que 
está em crescimento rápido, a fixação de 
preços ao consumidor regulamentados 
poderia manter os preços na vizinhança 
dos níveis máximos propostos - como se 
constatou no regulamento atual - em vez 
de os fazer baixar ainda mais, salientando 
portanto a necessidade de novas reformas.

Or. en

Alteração 86
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann
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Proposta de regulamento
Considerando 22-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(22-B) Há várias vias que permitem pôr 
em prática recursos para a venda de 
serviços de itinerância separada e para o 
acesso temporário a serviços de dados 
móveis locais. Este regulamento não deve 
conferir mandato a qualquer solução 
técnica específica para estes recursos mas 
antes definir os requisitos essenciais que 
eles devem cumprir para permitirem a 
solução, ou combinação de soluções, mais 
eficaz. Em particular, estes requisitos 
devem assegurar uma concorrência eficaz 
em benefício dos consumidores europeus, 
incluindo os utilizadores intensivos de 
serviços de dados.

Or. en

Alteração 87
Gunnar Hökmark

Proposta de regulamento
Considerando 22-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(22-B) Em combinação com o aumento da 
criação de locais de acesso gratuito à 
Internet sem fios, devem ser tomadas 
medidas apropriadas com vista a facilitar 
a venda de serviços de itinerância 
separada ou o acesso temporário a 
serviços de dados móveis locais. Os 
fornecedores de serviços de comunicações 
móveis nacionais devem permitir aos seus 
clientes - sem quaisquer encargos 
adicionais - o acesso temporário a 
serviços de dados locais de qualquer 
fornecedor alternativo de serviços de 
dados em itinerância locais, continuando 
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simultaneamente a fornecer chamadas de 
voz e SMS em itinerância. Isto deve ser 
possível independentemente do contrato 
com o fornecedor de comunicações 
móveis nacional. O fornecedor local de 
serviços de dados em itinerância do país 
visitado não deve discriminar os clientes 
estrangeiros mas sim oferecer serviços de 
dados em condições iguais às oferecidas 
aos clientes nacionais.

Or. en

Alteração 88
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Fiona Hall

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 e assegurar uma evolução 
técnica coordenada e sólida da prestação
de serviços de itinerância em separado e o 
acesso a serviços de itinerância de dados 
locais 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 
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implementação harmonizada desses meios.

Or. en

Alteração 89
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Considerando 24

Texto da Comissão Alteração

(24) Considera-se que, para ser plenamente 
eficaz, a venda separada de serviços de 
itinerância deve ser combinada com a 
obrigatoriedade de disponibilização de 
acesso grossista para a oferta de serviços 
de itinerância, de modo a facilitar a entrada 
no mercado de operadores novos ou já 
existentes, inclusive prestadores de 
serviços de itinerância transfronteiras. Esta 
solução permite evitar distorções entre os 
Estados-Membros por força de uma 
estratégia de regulação coerente, o que 
contribui para o desenvolvimento do 
mercado único. No entanto, a aplicação 
desta solução nos serviços de itinerância 
exige um período razoável para a 
adaptação técnica dos operadores, pelo que 
só conduzirá a um verdadeiro mercado 
interno com um grau de concorrência 
suficiente ao fim de algum tempo. Por este 
motivo, devem ser mantidos, a título 
temporário e a um nível adequado, limites 
máximos para as tarifas grossistas dos 
serviços de itinerância de voz, de 
mensagens SMS e de dados, bem como 
limites de salvaguarda para esses serviços a 
nível retalhista, para preservar os atuais 
benefícios dos consumidores durante um 
período transitório de aplicação das 
referidas soluções estruturais, após o qual 
poderão ser eliminados.

(24) Considera-se que, para ser plenamente 
eficaz, a venda separada de serviços de 
itinerância deve ser combinada com a 
obrigatoriedade de disponibilização de 
acesso grossista para a oferta de serviços 
de itinerância, de modo a facilitar a entrada 
no mercado de operadores novos ou já 
existentes, inclusive prestadores de 
serviços de itinerância transfronteiras. Esta 
solução permite evitar distorções entre os 
Estados-Membros por força de uma 
estratégia de regulação coerente, o que 
contribui para o desenvolvimento do 
mercado único. No entanto, a aplicação de 
recursos para a venda de serviços de 
itinerância separada exige um período 
razoável para a adaptação técnica dos 
operadores, pelo que o recurso destinado à 
venda de serviços de itinerância separada
só conduzirá a um verdadeiro mercado 
interno com um grau de concorrência 
suficiente ao fim de algum tempo. Por este 
motivo, devem ser mantidos, a título 
temporário e a um nível adequado, limites 
máximos para as tarifas grossistas dos 
serviços de itinerância de voz, de 
mensagens SMS e de dados, bem como 
limites de salvaguarda para esses serviços a 
nível retalhista, para preservar os atuais 
benefícios dos consumidores durante um 
período transitório de aplicação das 
referidas soluções estruturais, após o qual 
poderão ser eliminados.
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Or. en

Alteração 90
Francesco De Angelis

Proposta de regulamento
Considerando 24

Texto da Comissão Alteração

(24) Considera-se que, para ser plenamente 
eficaz, a venda separada de serviços de 
itinerância deve ser combinada com a 
obrigatoriedade de disponibilização de 
acesso grossista para a oferta de serviços 
de itinerância, de modo a facilitar a entrada 
no mercado de operadores novos ou já 
existentes, inclusive prestadores de 
serviços de itinerância transfronteiras. Esta
solução permite evitar distorções entre os 
Estados-Membros por força de uma 
estratégia de regulação coerente, o que 
contribui para o desenvolvimento do 
mercado único. No entanto, a aplicação 
desta solução nos serviços de itinerância 
exige um período razoável para a 
adaptação técnica dos operadores, pelo que 
só conduzirá a um verdadeiro mercado 
interno com um grau de concorrência 
suficiente ao fim de algum tempo. Por este 
motivo, devem ser mantidos, a título 
temporário e a um nível adequado, limites 
máximos para as tarifas grossistas dos 
serviços de itinerância de voz, de 
mensagens SMS e de dados, bem como 
limites de salvaguarda para esses serviços a 
nível retalhista, para preservar os atuais 
benefícios dos consumidores durante um 
período transitório de aplicação das 
referidas soluções estruturais, após o qual 
poderão ser eliminados.

(24) Considera-se que, para ser plenamente 
eficaz, a venda separada de serviços de 
itinerância deve ser combinada com a 
obrigatoriedade de disponibilização de 
acesso grossista para a oferta de serviços 
de itinerância, de modo a facilitar a entrada 
no mercado de operadores novos ou já 
existentes, inclusive prestadores de 
serviços de itinerância transfronteiras. Esta 
solução permite evitar distorções entre os 
Estados-Membros por força de uma 
estratégia de regulação coerente, o que 
contribui para o desenvolvimento do 
mercado único. No entanto, a aplicação 
desta solução nos serviços de itinerância 
exige um período razoável para a 
adaptação técnica dos operadores, pelo que 
só conduzirá a um verdadeiro mercado 
interno com um grau de concorrência 
suficiente ao fim de algum tempo. Por este 
motivo, devem ser mantidos, a título 
temporário e a um nível adequado, limites 
máximos para as tarifas grossistas dos 
serviços de itinerância de voz, de 
mensagens SMS e de dados, bem como 
limites de salvaguarda para esses serviços a 
nível retalhista, para preservar os atuais 
benefícios dos consumidores durante um 
período transitório de aplicação das 
referidas soluções estruturais, após o qual 
poderão ser eliminados. Pelo mesmo 
motivo, a obrigação de venda separada de 
serviços de itinerância deve referir-se, nos 
primeiros 12 meses de aplicação, apenas 
aos operadores de redes móveis virtuais.
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Or. en

Alteração 91
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Considerando 24

Texto da Comissão Alteração

(24) Considera-se que, para ser plenamente 
eficaz, a venda separada de serviços de 
itinerância deve ser combinada com a 
obrigatoriedade de disponibilização de 
acesso grossista para a oferta de serviços 
de itinerância, de modo a facilitar a entrada 
no mercado de operadores novos ou já 
existentes, inclusive prestadores de 
serviços de itinerância transfronteiras. Esta 
solução permite evitar distorções entre os 
Estados-Membros por força de uma 
estratégia de regulação coerente, o que 
contribui para o desenvolvimento do 
mercado único. No entanto, a aplicação 
desta solução nos serviços de itinerância 
exige um período razoável para a 
adaptação técnica dos operadores, pelo que 
só conduzirá a um verdadeiro mercado 
interno com um grau de concorrência 
suficiente ao fim de algum tempo. Por este 
motivo, devem ser mantidos, a título 
temporário e a um nível adequado, limites 
máximos para as tarifas grossistas dos 
serviços de itinerância de voz, de 
mensagens SMS e de dados, bem como 
limites de salvaguarda para esses serviços a 
nível retalhista, para preservar os atuais 
benefícios dos consumidores durante um 
período transitório de aplicação das 
referidas soluções estruturais, após o qual
poderão ser eliminados.

(24) Considera-se que, para ser plenamente 
eficaz, a venda separada de serviços de 
itinerância deve ser combinada com a 
obrigatoriedade de disponibilização de 
acesso grossista para a oferta de serviços 
de itinerância, de modo a facilitar a entrada 
no mercado de operadores novos ou já 
existentes, inclusive prestadores de 
serviços de itinerância transfronteiras. Esta 
solução permite evitar distorções entre os 
Estados-Membros por força de uma 
estratégia de regulação coerente, o que 
contribui para o desenvolvimento do 
mercado único. No entanto, a aplicação 
desta solução nos serviços de itinerância 
exige um período razoável para a 
adaptação técnica dos operadores, pelo que 
só conduzirá a um verdadeiro mercado 
interno com um grau de concorrência 
suficiente ao fim de algum tempo. Por este 
motivo, devem ser mantidos, a título 
temporário e a um nível adequado, limites 
máximos para as tarifas grossistas dos 
serviços de itinerância de voz, de 
mensagens SMS e de dados, bem como 
limites de salvaguarda para esses serviços a 
nível retalhista, para preservar os atuais 
benefícios dos consumidores durante um 
período transitório de aplicação das 
referidas soluções estruturais. Esses limites 
máximos devem ter igualmente em conta 
os objetivos definidos no artigo 8.° da 
diretiva-quadro, em particular a 
necessidade de encorajar investimentos 
eficientes e de promover a inovação, bem 
como os objetivos estabelecidos na 
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Comunicação da  Comissão de 26 de 
agosto de 2010 “Uma agenda digital para 
a Europa” COM(2010)0245), em 
particular a cobertura de banda larga e a 
contribuição potencial das redes móveis. 
Esses limites máximos poderão
subsequentemente ser eliminados.

Or. fr

Justificação

A tarificação deve permitir que os operadores disponham de rendimentos suficientes para 
respeitar as obrigações de cobertura impostas pelos Estados-Membros.

Alteração 92
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Considerando 24-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(24-A) Considerando que os preços dos 
serviços de itinerância ainda podem ser 
considerados como obstáculo a um 
mercado interno das telecomunicações e 
que a “Agenda Digital para a Europa” 
fixa como objetivo reduzir as diferenças 
entre as tarifas cobradas pelas 
comunicações nacionais e em itinerância 
quase a zero até 2015, os operadores 
devem ter a opção de alcançar este 
objetivo numa base voluntária. Por estes 
motivos, os operadores que ofereçam a 
todos os seus clientes e em todas as 
ofertas tarifas de itinerância 
significativamente próximas das cobradas 
pelas chamadas de voz, SMS e de dados 
nacionais até 1 de julho de 2014 devem 
ficar isentos da obrigação de executar as 
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medidas técnicas com vista à venda 
separada de serviços de itinerância. O 
nível tarifário exigido para permitir a 
isenção deve ser definido pela Comissão 
através de atos delegados, com base no 
parecer do ORECE e após a consulta 
adequada das partes interessadas.

Or. en

Alteração 93
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Considerando 24-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(24-A) Os operadores que propõem tarifas 
de itinerância substancialmente 
semelhantes às tarifas domésticas deverão 
ser dispensados da obrigação de aplicar 
as medidas que permitam a venda 
separada de serviços de itinerância. Esta 
isenção deverá ter em conta as obrigações 
de cobertura em telefonia móvel impostas 
pelos Estados-Membros. 

Or. fr

Justificação

A tarificação deve permitir que os operadores disponham de rendimentos suficientes para 
respeitar as obrigações de cobertura impostas pelos Estados-Membros.

Alteração 94
Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen

Proposta de regulamento
Considerando 26

Texto da Comissão Alteração

(26) Enquanto as soluções estruturais não (26) Enquanto as soluções estruturais não 
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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.

geram um grau suficiente de concorrência 
no mercado da itinerância que possam 
resultar em reduções de tarifas nos preços 
grossistas que, por sua vez, possam ser 
transmitidas aos consumidores, 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. en

Alteração 95
Ioannis A. Tsoukalas

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) 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/gigabite 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. en
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Alteração 96
Ioan Enciu

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 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 ativamente fornecer 
aos clientes informações sobre a eurotarifa 
e oferecê-la a todos os seus clientes de 
itinerância, gratuitamente, de forma clara e 
transparente.

Or. en

Alteração 97
Patrizia Toia, Francesco De Angelis

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 

(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 
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limites de salvaguarda devem ser fixados a 
níveis que não distorçam as vantagens 
concorrenciais das soluções estruturais e
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.

limites de salvaguarda devem maximizar 
os efeitos concorrenciais da solução 
estrutural em benefício dos consumidores. 
Portanto, os preços máximos de retalho 
devem ser fixados a um nível 
correspondente ao triplo dos preços 
máximos grossistas, a fim de criar um 
campo de manobra suficiente para atrair 
novos atores para o novo mercado da 
itinerância. Os limites 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

Alteração 98
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

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 
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 

(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. Segundo a 
metodologia de cálculo do ORECE, se o 
preço máximo de retalho for o triplo do 
preço máximo grossista, uma margem de 
200% permitiria a entrada no mercado e o 
desenvolvimento de concorrência. 
Portanto, os limites de salvaguarda devem 
ser fixados em conformidade, a fim de não 
distorcerem as vantagens concorrenciais 
das soluções estruturais e podem ser 
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acrescentado. 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

Alteração 99
Jean-Pierre Audy

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 
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.

(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 
podem ser eliminados assim que as 
soluções estruturais tenham permitido 
proporcionar vantagens concretas aos 
clientes. Esta estratégia regulamentar não 
deve aplicar-se à parte da tarifa cobrada 
pelo fornecimento de serviços de valor 
acrescentado.

Or. en

Justificação

European consumers travelling in another Member State may find themselves in situations 
where they are forced to call value-added services with free numbers or premium rate (e.g. 
services to change train tickets, phone calls to insurance companies in case of accident, to 
banks in case of fraudulent use of a credit card, etc.) Therefore, these numbers should be 
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better reflected in the scope of the text. The current wording of recital 28 can be understood 
as excluding from the scope of the regulation only the price charged for the value-added 
service provided, not the tariff paid for the communication (excluding surcharge) which is 
covered by the regulation. This being the case, a call to a normal free number could not be 
charged more than the Eurotariff. It is proposed to clarify the recital to that effect.

Alteração 100
Robert Goebbels

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 
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.

(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 
podem ser eliminados assim que as 
soluções estruturais tenham permitido 
proporcionar vantagens concretas aos 
clientes. Esta estratégia regulamentar não 
deve aplicar-se à parte da tarifa cobrada 
pelo fornecimento de serviços de valor 
acrescentado mas apenas às tarifas 
cobradas pela ligação a esses serviços.

Or. en

Justificação

Visa clarificar que as tarifas cobradas pelas comunicações com serviços de valor 
acrescentado estão incluídas no presente Regulamento mas não as tarifas cobradas pelos 
próprios serviços.
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Alteração 101
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de regulamento
Considerando 29

Texto da Comissão Alteração

(29) Esta abordagem regulamentar deverá 
ser de simples execução e 
acompanhamento, no intuito de reduzir ao 
mínimo o encargo administrativo tanto 
para os operadores, que são afetados pelas 
suas exigências, como para as autoridades 
reguladoras nacionais responsáveis pela 
sua supervisão e por garantir o seu 
cumprimento. Deverá também ser 
transparente e imediatamente 
compreensível para todos os clientes de 
serviços móveis na União. Além disso, 
deverá oferecer certeza e previsibilidade 
aos operadores que prestam serviços de 
itinerância ao nível grossista e retalhista. O 
nível, em termos monetários, das tarifas 
máximas por minuto ao nível grossista e 
retalhista deverá, por conseguinte, ser 
especificado no presente regulamento.

(29) Esta abordagem regulamentar deverá 
ser de simples execução e 
acompanhamento, no intuito de reduzir ao 
mínimo o encargo administrativo tanto 
para os operadores, que são afetados pelas 
suas exigências, como para as autoridades 
reguladoras nacionais responsáveis pela 
sua supervisão e por garantir o seu 
cumprimento. Deverá também ser 
transparente e imediatamente 
compreensível para todos os clientes de 
serviços móveis na União. Além disso, 
deverá oferecer certeza e previsibilidade 
aos operadores que prestam serviços de 
itinerância ao nível grossista e retalhista. O 
nível, em termos monetários, das tarifas 
máximas por minuto/gigabite ao nível 
grossista e retalhista deverá, por 
conseguinte, ser especificado no presente 
regulamento.

Or. en

Alteração 102
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de regulamento
Considerando 30

Texto da Comissão Alteração

(30) As tarifas médias máximas por minuto 
ao nível grossista assim especificadas 
deverão ter em conta os diferentes 
elementos envolvidos na realização de uma 
chamada de itinerância na União, 
nomeadamente o custo de originação e 
terminação da chamada em redes móveis, 

(30) As tarifas médias máximas por 
minuto/gigabite ao nível grossista assim 
especificadas deverão ter em conta os 
diferentes elementos envolvidos na 
realização de uma chamada de itinerância 
na União, nomeadamente o custo de 
originação e terminação da chamada em 



PE478.630v01-00 34/102 AM\887960PT.doc

PT

incluindo despesas gerais, sinalização e 
trânsito. A referência mais apropriada para 
a originação e a terminação de chamadas é 
o preço médio de terminação móvel para 
operadores de redes móveis na União, com 
base em informações transmitidas pelas 
autoridades reguladoras nacionais e 
publicadas pela Comissão. As tarifas 
médias máximas por minuto estabelecidas 
no presente regulamento deverão, por 
conseguinte, ser definidas tendo em conta o 
preço médio de terminação móvel que 
constitui a referência para os custos 
envolvidos. A tarifa média máxima por 
minuto ao nível grossista deverá ser 
reduzida anualmente para ter em 
consideração as reduções dos preços de 
terminação móvel impostas regularmente 
pelas autoridades reguladoras.

redes móveis, incluindo despesas gerais, 
sinalização e trânsito. A referência mais 
apropriada para a originação e a 
terminação de chamadas é o preço médio 
de terminação móvel para operadores de 
redes móveis na União, com base em 
informações transmitidas pelas autoridades 
reguladoras nacionais e publicadas pela 
Comissão. As tarifas médias máximas por 
minuto/gigabite estabelecidas no presente 
regulamento deverão, por conseguinte, ser 
definidas tendo em conta o preço médio de 
terminação móvel que constitui a 
referência para os custos envolvidos. A 
tarifa média máxima por minuto/gigabite
ao nível grossista deverá ser reduzida 
anualmente para ter em consideração as 
reduções dos preços de terminação móvel 
impostas regularmente pelas autoridades 
reguladoras.

Or. en

Alteração 103
Ioan Enciu

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 dos 
limites de salvaguarda, todos os 
consumidores deverão ser informados 
sobre, e 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 
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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.

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.

Or. en

Alteração 104
Ioan Enciu

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 
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 

(33) Durante o período transitório dos 
limites de salvaguarda, os novos clientes de 
itinerância deverão ser plenamente e 
ativamente 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 
itinerância ajustados às suas necessidades 
individuais, que tenham escolhido com 
esse fundamento, deverão manter a tarifa 
ou pacote anteriormente selecionado se, 
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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.

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 105
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

Proposta de regulamento
Considerando 35-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(35-A) Num mercado com poucos 
operadores dominantes, a entrada no 
mercado pode ser difícil para os pequenos 
operadores porque estes podem achar 
difícil concorrer, devido à sua 
incapacidade para internalizar os custos 
grossista dos serviços de itinerância. 
Portanto, os Estados-Membros devem 
ponderar a intervenção reguladora para 
assegurar que os pequenos operadores 
podem aceder ao mercado. Por outro 
lado, os Estados-Membros não devem 
introduzir regulamentação que limite a 
possibilidade de os pequenos operadores 
formarem alianças.

Or. en

Alteração 106
András Gyürk

Proposta de regulamento
Considerando 41



AM\887960PT.doc 37/102 PE478.630v01-00

PT

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

Alteração 107
András Gyürk

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 

(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 
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máximas grossistas e retalhistas ainda antes 
do final dos prazos previstos. Tais 
condições devem basear-se numa diferença 
significativa entre os preços máximos e os 
preços reais. Considera-se que existe uma 
diferença significativa se o preço médio, 
na União, não ultrapassar 75% do preço 
máximo. Para os preços máximos 
grossistas, o critério dos 75% deve 
basear-se no diferencial de tráfego entre 
operadores que não pertençam ao mesmo 
grupo. A fim de limitar as distorções entre 
Estados-Membros, o critério dos 75% nos 
preços máximos de retalho deve basear-se 
no cálculo, separado para cada serviço de 
itinerância (voz, SMS ou dados), da média, 
a nível da União, dos valores médios 
nacionais.

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, em toda 
a 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. O critério dos 75% nos preços 
máximos de retalho deve basear-se no 
cálculo separado para cada serviço de 
itinerância (voz, SMS ou dados).

Or. en

Alteração 108
Ioan Enciu

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 

(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 
fornecer aos seus clientes 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 ativamente
aos seus clientes, e gratuitamente, 
informações adicionais sobre as tarifas por 
minuto ou por unidade de dados (incluindo 
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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.

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.

Or. en

Alteração 109
Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen

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 

(67) Para aumentar a transparência dos 
preços retalhistas das chamadas de 
itinerância regulamentadas efetuadas e 
recebidas na União, para ajudar os clientes 
de itinerância a decidirem sobre a 
utilização dos seus telemóveis quando 
viajam no estrangeiro e para garantir que 
eles conhecem as tarifas de itinerância, 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 
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tarifas da itinerância, os operadores devem 
oferecer a possibilidade de se renunciar 
facilmente a esse serviço de mensagens 
automáticas.

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

Alteração 110
Ioannis A. Tsoukalas

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. Todas as 
informações e ofertas devem ser 
apresentadas de forma clara, exaustiva e 
facilmente acessível e comparável no que 
diz respeito aos preços e às características 
do serviço. Os prestadores domésticos 
deverão prestar informações sobre as 
tarifas de itinerância através dos meios 
apropriados como sejam SMS, 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.

Or. en
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Alteração 111
András Gyürk

Proposta de regulamento
Considerando 69

Texto da Comissão Alteração

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

(69) Além disso, devem  ser adotadas 
medidas a favor da transparência dos 
preços retalhistas 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, mas, pelo contrário, as 
autoridades reguladoras nacionais, em 
colaboração com as partes interessadas, 
devem incentivar o desenvolvimento de 
locais de acesso gratuito à Internet sem 
fios, fornecendo aos clientes informações 
adequadas, como alternativa barata ou 
gratuita aos serviços de dados em 
itinerância. Estas informações deverão ser 
fornecidas aos consumidores, para que 
estes possam efetuar uma escolha 
esclarecida.

Or. en

Alteração 112
Sabine Verheyen, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Hans-Peter Mayer

Proposta de regulamento
Considerando 70-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(70-A) No que respeita às regiões 
fronteiriças, os operadores móveis devem 
fornecer aos respetivos clientes melhores 
informações sobre a forma de evitar 
tarifas de itinerância incorridas 
inadvertidamente.

Or. en

Alteração 113
Matthias Groote

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 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. 
Além disso, os clientes devem, pelo menos, 
poder ter acesso a dados atualizados sobre 
a sua utilização de serviços em 
itinerância. Tal poderá ocorrer através de 
um sítio Web, de um serviço telefónico ou 
de um programa instalado no dispositivo 
móvel.

Or. de

Alteração 114
Ioannis A. Tsoukalas
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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 exemplos de aplicações de 
serviços de dados em itinerância, 
nomeadamente correio eletrónico, 
fotografias e navegação na Internet, bem 
como da utilização de aplicações móveis,
indicando o seu tamanho aproximado em 
termos de volume de dados utilizados, a 
fim de facilitar a compreensão, por parte 
dos clientes, das consequências financeiras 
da utilização de serviços de itinerância de 
dados e de lhes permitir acompanhar e 
controlar as suas despesas.

Or. en

Alteração 115
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt

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

Texto da Comissão Alteração

1. 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 

1. O presente regulamento introduz uma 
abordagem comum destinada a criar um 
verdadeiro mercado único das 
comunicações móveis. O primeiro passo 
consiste em criar um período transitório 
para 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. O 
segundo passo consiste em aplicar as 
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a transparência no mercado e oferecendo 
quer incentivos à inovação quer 
possibilidades de escolha dos 
consumidores.

medidas necessárias para permitir abolir 
totalmente o conceito de itinerância no 
território da UE para garantir preços 
idênticos em toda a UE.

Or. en

Alteração 116
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Kathleen Van Brempt

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 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 
comumicações 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 117
Robert Goebbels, Marita Ulvskog, Francesco De Angelis
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Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A venda de serviços de itinerância 
separada da de serviços de comunicações 
móveis domésticas constitui um passo 
temporário e intermédio para aumentar a 
concorrência e fazer baixar os preços de 
itinerância cobrados aos clientes, a fim de 
criar um mercado comum europeu das 
comunicações móveis sem distinção entre 
tarifas nacionais e de itinerância.

Or. en

Alteração 118
Ramon Tremosa i Balcells

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

Texto da Comissão Alteração

O presente regulamento será temporário e 
aplicado apenas até que a Comissão 
proponha a legislação necessária para 
criar plenamente um mercado único da 
UE para as redes de comunicações móveis 
públicas, eliminando assim a médio prazo 
quaisquer tarifas de itinerância.

Or. en

Alteração 119
Robert Goebbels, Judith A. Merkies, Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 2 Texto da Comissão

Texto da Comissão Alteração

2. O presente regulamento estabelece 2. O presente regulamento estabelece 
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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.

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 
tanto no interior como no exterior da
União.

Or. en

Justificação

Certas disposições relativas às salvaguardas - como evitar faturas de valor inesperado e 
prestar informações sobre as tarifas de itinerância - deviam ser aplicadas também aos 
serviços de itinerância prestados fora da UE.

Alteração 120
Jean-Pierre Audy

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», um operador
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; isto inclui 
qualquer outro prestador 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 
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les acteurs sont soumis aux mêmes règles. 

Alteração 121
Jean-Pierre Audy

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

Texto da Comissão Alteração

(d) «Itinerância na União», a utilização do 
telemóvel ou de outro aparelho por um 
cliente de itinerância para efetuar ou 
receber chamadas intra-União  ou para 
enviar ou receber mensagens SMS ou 
utilizar comunicações de dados com 
comutação de pacotes, num Estado-
Membro diferente daquele em que se situa 
a sua rede doméstica, mediante acordos 
entre o operador da rede doméstica e o 
operador da rede visitada;

(d) «Itinerância na União», a utilização de 
um aparelho por um cliente de itinerância 
para efetuar ou receber chamadas intra-
União  ou para enviar ou receber 
mensagens SMS ou utilizar comunicações 
de dados com comutação de pacotes, num 
Estado-Membro diferente daquele em que 
se situa a sua rede doméstica, mediante 
acordos entre o operador da rede doméstica 
e o operador da rede visitada;

Or. fr

Alteração 122
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 
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, a transmissão e 
a receção de mensagens MMS e as 
comunicações de dados do tipo máquina a 
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máquina.

Or. en

Justificação

As mensagens MMS devem ser excluídas da definição de serviço regulamentado de 
itinerância de dados, tal como se fez como as mensagens SMS, reconhecendo que elas não 
podem ser comparadas a outros serviços de dados. As comunicações do tipo máquina a 
máquina devem ser excluídas desta mesma definição por constituírem um serviço diferente: 
a) não se dirigem diretamente aos consumidores do mercado de massas (quando o objetivo 
do regulamento relativo à itinerância é proteger esses mesmos consumidores dos preços 
excessivos); b) constituem geralmente um serviço integrado, o que exige um desenvolvimento 
“ad hoc” efetuado pelos operadores de redes móveis e vendido a empresas ou clientes de 
topo (empresas).

Alteração 123
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Kathleen Van Brempt

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 comumicações 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 124
Teresa Riera Madurell

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

Texto da Comissão Alteração

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

itinerância», um prestador doméstico, 
diferente do operador que presta serviços 
de comumicações móveis domésticas, que 
presta serviços de itinerância a um cliente 
de itinerância;

Or. en

Alteração 125
Patrizia Toia

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 comumicações móveis domésticas, que 
presta serviços de itinerância a um cliente 
de itinerância quer através da sua própria 
rede quer como operador de rede móvel 
virtual ou como revendedor de serviços;

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

Alteração 126
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 
de comumicações móveis domésticas, que 
presta serviços de itinerância a um cliente 
de itinerância quer através da sua própria 
rede quer como operador de rede móvel 

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

Or. en

Justificação

Como também afirmou o ORECE, a formulação usada no regulamento deve ser 
suficientemente flexível para permitir individualizar uma solução entre uma série de opções 
sem excluir qualquer possibilidade. Como se afirma no regulamento, cabe ao ORECE definir 
a melhor solução de execução.

Alteração 127
Jean-Pierre Audy

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 direto grossista à itinerância», 
a disponibilização de recursos e/ou 
serviços pelo operador da rede visitada a
um operador, segundo condições 
definidas, para efeitos de prestação de 
serviços de itinerância a clientes de retalho;

Or. en

Justificação

A obrigação de acesso deve abranger tanto o acesso direto grossista à itinerância como a 
revenda de itinerância grossista, dando assim acesso tanto aos operadores de redes móveis 
virtuais (ORMV) como aos intermediários existentes entre operadores de redes móveis 
(ORM) e os fornecedores retalhistas (por exemplo, potenciador, corretor, etc.). Portanto, é 
necessário haver duas definições: uma para "acesso direto grossista à itinerância" e outra 
para "revenda de itinerância grossista", que abranja os ORMV e quaisquer dos 
intermediários acima referidos. Esta alteração assegura a coerência com a alteração 
proposta ao artigo 3.º, n.º 1.

Alteração 128
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

Alteração 129
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Kathleen Van Brempt

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

Alteração 130
Teresa Riera Madurell

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 

Suprimido
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comunicações móveis domésticas no 
mesmo cartão SIM.

Or. en

Alteração 131
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

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

Alteração 132
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

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
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Alteração 133
Robert Goebbels

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 no que diz respeito a encontrar uma solução técnica 
para a separação dos serviços de itinerância. 

Alteração 134
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2 – alínea o-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(o-A) “Serviço de itinerância de dados 
locais”, serviço de itinerância de dados 
prestado diretamente aos clientes numa 
rede visitada por parte de um operador de 
rede móvel, um operador de rede móvel 
virtual ou um revendedor;

Or. en

Alteração 135
Gunnar Hökmark
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Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2 – alínea o-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(o-A) “Serviço de itinerância de dados 
locais”, serviço de itinerância de dados 
prestado diretamente aos clientes numa 
rede visitada por parte de um operador de 
rede móvel, um operador de rede móvel 
virtual ou um revendedor;”

Or. en

Alteração 136
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2 – alínea o-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(o-A) “Revenda grossista de itinerância”, 
venda de acesso grossista à itinerância 
por um operador diferente do operador da 
rede visitada, que normalmente abrange 
diversas redes visitadas em vários 
Estados-Membros;

Or. en

Justificação

A obrigatoriedade de acesso deve abranger o acesso grossista direto à itinerância e a 
revenda grossista de itinerância, daí conceder-se acesso aos operadores de redes móveis 
virtuais e aos intermediários entre operadores de redes móveis e prestadores de serviços de 
retalho (p. ex. facilitador, agente, etc.). Por conseguinte, são necessárias duas definições: 
uma para “acesso grossista direto à itinerância” e outra para “revenda grossista de 
itinerância” que abrange os operadores de redes móveis virtuais e todos os intermediários 
entre operadores de redes móveis e prestadores de serviços de retalho (p. ex. facilitador, 
agente, etc.). Esta alteração assegura coerência com a alteração proposta ao artigo 3.º, n.º 1.

Alteração 137
Robert Goebbels, Francesco De Angelis



AM\887960PT.doc 55/102 PE478.630v01-00

PT

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2 – alínea o-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(o-A) “Tarifa única”, uma tarifa que 
todos os operadores se obrigam a oferecer 
e que oferece preços idênticos para 
chamadas, serviços SMS e de utilização 
de dados na União, independentemente de 
o cliente estar, ou não, em itinerância; 

Or. en

Alteração 138
Amalia Sartori, Lara Comi

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 operadores de redes móveis virtuais e 
dos revendedores. O pedido de acesso 
grossista à itinerância deve permanecer 
proporcional e adequado à parte que o 
solicita. 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. Estas disposições aplicam-se 
sem prejuízo da recuperação de outros 
encargos relacionados com o 
fornecimento de acesso grossista à 
itinerância pelo operador de rede móvel.

Or. en

Justificação

O direito de acesso não pode ser igual para operadores de redes móveis virtuais e 
revendedores. Deve ser possível aos operadores de redes móveis recuperar outros encargos 
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relacionados com o fornecimento desse acesso.

Alteração 139
Gunnar Hökmark

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 operadores de redes móveis virtuais e 
dos revendedores. O acesso grossista à 
itinerância deve ser indiscriminadamente 
prestado, sem distinguir entre operadores 
nacionais e estrangeiros, incluindo os 
termos e as condições de acesso grossista 
aplicáveis aos serviços móveis nacionais. 
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 140
Francesco De Angelis

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 operadores de redes móveis virtuais e 
dos revendedores. Devem ser 
indiscriminadamente concedidas aos 
operadores de redes móveis virtuais as 
mesmas condições favoráveis concedidas 
a outros operadores de rede. As 
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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 141
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

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. A partir de 1 de julho de 2014, 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 13.º, n.º 4, são aplicáveis à oferta de 
acesso grossista à itinerância.

Or. en

Alteração 142
András Gyürk

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. Os operadores de redes móveis não
devem restringir o acesso grossista à 
itinerância nas suas redes a menos que o 
operador prove que essa restrição é 
justificada. As disposições sobre tarifas 
grossistas de itinerância regulamentadas 
constantes dos artigos 6.º, 8.º e 11.º são 
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8.º e 11.º são aplicáveis à oferta de acesso 
grossista à itinerância.

aplicáveis à oferta de acesso grossista à 
itinerância.

Or. en

Alteração 143
Jean-Pierre Audy

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 direto à itinerância por 
parte de todo e qualquer operador, 
inclusive os dos operadores de redes 
móveis virtuais e dos revendedores a
retalho, bem como os pedidos razoáveis de 
revenda grossista de itinerância 
apresentados por qualquer operador de 
rede móvel virtual ou revendedor a 
retalho que acolham. 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

Justificação

Os objetivos são: esclarecer que a obrigatoriedade de acesso abrange o acesso grossista 
direto à itinerância e a revenda grossista de itinerância, daí conceder-se o acesso aos 
operadores de redes móveis virtuais; esclarecer que todos os operadores se encontram 
abrangidos pela obrigatoriedade de acesso; garantir que todos os intermediários entre o 
operador de redes móveis e o prestador de serviços de retalho (facilitador, agente, etc.) sejam 
abrangidos pela obrigatoriedade de fornecer acesso e pelos preços máximos tal implica.

Alteração 144
Jens Rohde
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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 operadores de redes móveis virtuais e 
dos revendedores. Os operadores de redes 
móveis estão obrigados a conceder 
indiscriminadamente este acesso e a criar 
termos e condições equivalentes a nível 
técnico e organizativo. 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 145
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. Os 
serviços suplementares para além do 
acesso grossista básico à itinerância 
como, por exemplo, a faturação ou a 
assistência pós-venda, devem ser 
reembolsados. 

Or. en
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Justificação

Convém garantir que nenhum interessado na obtenção de acesso será autorizado a solicitar 
qualquer tipo de acesso a ativos. Os revendedores que não possuam dispositivos próprios de 
faturação podem solicitar aos prestadores domésticos um sistema de faturação além do mero 
acesso grossista ao preço regulamentado. Os prestadores domésticos de rede devem ser 
reembolsados por esses serviços adicionais.

Alteração 146
Gunnar Hökmark

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

Or. en

Alteração 147
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 Texto da Comissão

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 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
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Alteração 148
Francesco De Angelis

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 Texto da Comissão

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, 
em condições não discriminatórias, 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, inclusive em 
derrogação da Diretiva 2002/19/CE.

Or. en

Alteração 149
Jean-Pierre Audy

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

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 direto à 
itinerância deve ser satisfeito no prazo de 
dois meses a contar da sua receção pelo 
operador da rede. O acesso deve ser 
garantido num prazo razoável, inferior a 
seis meses.

Or. en

Justificação

O prazo de dois meses só diz respeito à consideração do pedido. É importante introduzir o 
conceito de "prazo razoável" para a próxima fase de negociações sobre o acesso grossista 
móvel para assegurar que a implementação técnica não seja injustificadamente retardada. 
Esta alteração também assegura coerência com a alteração ao n.º 1 do artigo 3.º. 
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Alteração 150
Amalia Sartori, Lara Comi

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

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 151
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Kathleen Van Brempt

Proposta de regulamento
Artigo 4

Texto da Comissão Alteração

Artigo 4 Suprimido
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 
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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.
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 
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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 152
Teresa Riera Madurell

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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.

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.

Or. en

Alteração 153
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os prestadores domésticos devem 1. Os prestadores de serviços de 
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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.

comunicações móveis nacionais devem 
permitir que os seus clientes tenham acesso 
aos serviços de voz, SMS e de dados ou a 
serviços locais de dados em itinerância de 
qualquer prestador de serviços de 
itinerância alternativo que ofereça serviços 
de dados em itinerância no 
Estado-Membro em que o contrato ou 
acordo para a prestação de serviços de 
comunicações móveis foi concluído com o 
cliente.

Or. en

Alteração 154
Gunnar Hökmark

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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.

1. Os prestadores de serviços de 
comunicações móveis nacionais devem 
permitir que os seus assinantes tenham 
acesso aos serviços de voz, SMS e de 
dados ou a serviços locais de dados em 
itinerância oferecidos por qualquer 
prestador de serviços de itinerância 
alternativo interligado

Or. en

Alteração 155
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os prestadores domésticos devem 
permitir que os seus assinantes tenham 
acesso aos serviços de voz, SMS e de 

1. A partir de 1 de março de 2014, os 
prestadores domésticos devem permitir que 
os seus clientes tenham acesso aos serviços 
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dados em itinerância de qualquer prestador 
de serviços de itinerância alternativo 
interligado.

de voz, SMS e de dados em itinerância de 
qualquer prestador de serviços de 
itinerância alternativo ao qual tenha sido 
permitida a prestação separada de 
serviços de itinerância, como previsto no 
artigo 5.º.

Or. en

Justificação

O prazo para a realização das medidas estruturais deve ser antecipado para 1 de março de 
2014, em vez de 30 de junho de 2014, de modo a que, em 2014, o período de verão 
(particularmente importante para a obtenção de dados) não seja "perdido" devido a possíveis 
atrasos na prestação e ao crescimento gradual dos pedidos. Não deve usar-se o termo 
"interligação": é um conceito diferente de "acesso" que, legalmente, implica todo um 
conjunto de obrigações legais que não seriam apropriadas no contexto do regulamento sobre 
a itinerância. Esta alteração também assegura a coerência com a alteração ao n.º 2 do artigo 
5.º.

Alteração 156
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

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

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 
prestadores de serviços de comunicações 
móveis nacionais devem informar todos os 
seus clientes de itinerância da possibilidade 
de renunciarem aos serviços de itinerância 
a que aderiram e de optarem pelos 
oferecidos por um prestador alternativo, 
em conformidade com o n.º 1. Os clientes 
de itinerância devem dispor de um prazo de 
dois meses para darem a conhecer a sua 
opção ao seu prestador de serviços de 
comunicações móveis nacionais. Caso um 
cliente decida mudar para um prestador 
alternativo de serviços de itinerância 
dentro deste período de tempo, a mudança 
deve ocorrer no prazo máximo de um dia 
útil. Os clientes de itinerância que não se 
tenham manifestado no referido prazo 
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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

Alteração 157
Francesco De Angelis

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

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 janeiro 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 de redes 
móveis virtuais e, a partir de 1 de janeiro 
de 2015, de qualquer operador alternativo 
de redes móveis virtuais. 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

Alteração 158
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 Texto da Comissão
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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. Antes da data mencionada no n.º 1, os 
prestadores domésticos devem informar 
todos os seus clientes de itinerância, de 
forma clara, exaustiva e facilmente 
acessível, acerca da possibilidade de 
renunciarem aos serviços de itinerância a 
que aderiram e de optarem, temporária ou 
permanentemente, pelos de um prestador 
alternativo. Os clientes de itinerância 
devem ter o direito de optar em qualquer 
momento, temporária ou 
permanentemente, por um prestador 
alternativo de serviços de itinerância, em 
conformidade com o disposto nos n.os 3 e 
4.

Or. en

Justificação

O âmbito de aplicação do regulamento não deve limitar-se apenas às assinaturas; os 
consumidores devem ter a possibilidade de, temporariamente, mudarem de fornecedor - por 
exemplo, quando se desloquem ao estrangeiro por um curto período de tempo. Os 
consumidores estão geralmente pouco dispostos a mudar para outras ofertas. A fim de lhes 
permitir fazer uma escolha informada, os prestadores domésticos devem ser obrigados a 
informar, de forma clara e compreensível, os seus clientes sobre as mudanças e a 
possibilidade de escolher um prestador alternativo de serviços de itinerância.

Alteração 159
Silvia-Adriana Ţicău

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

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 

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 
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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.

clientes de itinerância 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. ro

Alteração 160
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 4 Texto da Comissão

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 num prazo razoável, 
definido nas diretrizes do ORECE 
relativas a uma solução harmonizada 
para a prestação separada de serviços de 
itinerância, 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
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Justificação

A definição do que é um "prazo razoável" para os consumidores mudarem de prestador de 
serviços de itinerância depende em larga medida da solução técnica escolhida. Como o 
ORECE irá definir a solução técnica nas suas diretrizes, sugere-se que o prazo para a 
mudança também seja nelas definido.

Alteração 161
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 4 Texto da Comissão

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 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 que não os respeitantes aos 
serviços de itinerância oferecidos pelo 
prestador alternativo e deve ser efetuada 
no prazo de um dia útil, exceto no caso de 
o cliente de itinerância ter aderido a um 
pacote no qual as tarifas da itinerância 
diferem da eurotarifa, da eurotarifa-SMS 
ou da eurotarifa-dados, podendo nesta 
situação o prestador de serviços de 
comunicações móveis nacionais 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 162
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 4 Texto da Comissão
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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 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.

Or. ro

Alteração 163
Giles Chichester

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 4 Texto da Comissão

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 prazo mais curto 
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 
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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 apto a 
adotar determinados critérios de aplicação técnica. Esta nomenclatura é consistente com a 
utilizada para a portabilidade dos números móveis na Diretiva Serviço Universal.

Alteração 164
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 4 Texto da Comissão

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.

Or. en

Alteração 165
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 5 Texto da Comissão
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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 
comumicações móveis, os prestadores de 
serviços de itinerância nacionais, devem 
fornecer a cada cliente informações 
completas sobre a possibilidade de optar 
por um prestador alternativo de serviços de 
itinerância e não devem impedir a 
celebração de um contrato com esse 
prestador. Os clientes que celebrem um 
contrato com o prestador de serviços de 
comumicações móveis nacionais 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 166
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 6 Texto da Comissão

Texto da Comissão Alteração

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.

6. O prestador de serviços de 
comumicações móveis nacionais 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 fornecedor de serviços de 
comumicações móveis domésticas.
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Or. en

Alteração 167
Lambert van Nistelrooij

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 de que estes beneficiam para os 
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 168
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

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

Texto da Comissão Alteração

6-A. Se um cliente tiver aderido aos 
serviços locais de dados em itinerância de 
um prestador alternativo de serviços de 
itinerância, em conformidade com o n.º 1, 
o prestador de serviços de comunicações 
móveis nacionais continuará a prestar 
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serviços de itinerância para as chamadas 
de voz e as mensagens SMS com as 
mesmas características técnicas, 
incluindo parâmetros de qualidade, de 
que o cliente beneficia quando utiliza os 
serviços de dados em itinerância 
oferecidos pelo prestador de serviços de 
comunicações móveis nacionais.

Or. en

Alteração 169
Pilar del Castillo Vera

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

Texto da Comissão Alteração

6-A. Se um cliente aceitar uma oferta do 
seu operador doméstico, ao abrigo da qual 
as tarifas de itinerância são praticamente 
equivalentes às suas tarifas nacionais 
para serviços 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 permitida a 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 pública e 
em estreita cooperação com a Comissão, 
deve estabelecer, no prazo de três meses 
após a adoção do presente regulamento, 
diretrizes sobre as condições que as 
tarifas de itinerância devem preencher 
para serem consideradas "praticamente 
equivalentes". A Comissão, tendo na 
máxima conta as diretrizes estabelecidas 
pelo ORECE e após consulta das 
autoridades reguladoras nacionais 
pertinentes, deve decidir sem demora se a 
cláusula de exceção é aplicável para as 
tarifas "praticamente equivalentes" de 
cada operador. O ORECE zela por que 
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todos os operadores que decidam 
implementar esta cláusula de exceção 
continuem a respeitar as diretrizes 
estabelecidas.

Or. en

Alteração 170
Amalia Sartori, Lara Comi

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

Texto da Comissão Alteração

6-A. As obrigações em matéria de serviços 
de voz e SMS em itinerância previstas nos 
n.ºs 1 a 6 do presente artigo e no artigo 5.º 
não são aplicáveis aos prestadores 
domésticos que ofereçam a todos os seus 
clientes tarifas de itinerância 
significativamente próximas das tarifas 
cobradas ao cliente itinerante de serviços 
nacionais de voz, SMS e dados, até 1 de 
julho de 2014.
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

Alteração 171
Jean-Pierre Audy

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



AM\887960PT.doc 77/102 PE478.630v01-00

PT

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; este procedimento 
deve ter em conta a obrigação de 
cobertura imposta pelos Estados-
Membros.

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. This amendment ensures consistency with 
proposed amendment on Article 5, paragraph 4b (new).

Alteração 172
Gunnar Hökmark



PE478.630v01-00 78/102 AM\887960PT.doc

PT

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

Texto da Comissão Alteração

6-A. As obrigações em matéria de serviços 
de voz e SMS em itinerância previstas nos 
n.ºs 1 a 6 do presente artigo e no artigo 5.º 
não são aplicáveis aos prestadores 
domésticos que ofereçam a todos os seus 
clientes tarifas de itinerância
significativamente próximas das tarifas 
cobradas ao cliente itinerante de serviços 
nacionais de voz, SMS e dados, até 1 de 
julho de 2014. Se um operador optar por 
uma redução voluntária, deve a mesma 
aplicar-se a todos os seus planos 
tarifários. O ORECE, após consulta das 
partes interessadas e em estreita 
cooperação com a Comissão, deve 
estabelecer, no prazo de três meses após a 
adoção do presente regulamento, 
orientações para a definição de tarifas de 
itinerância significativamente próximas 
das tarifas nacionais.

Or. en

Alteração 173
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

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

Texto da Comissão Alteração

6-B. 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.



AM\887960PT.doc 79/102 PE478.630v01-00

PT

Or. en

Alteração 174
Gunnar Hökmark

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

Texto da Comissão Alteração

6-B. Os prestadores domésticos de 
serviços de comunicações móveis não 
devem impedir os seus clientes de, 
temporariamente, acederem aos serviços 
de dados locais de qualquer prestador 
alternativo de serviços móveis locais de 
dados em itinerância.

Or. en

Alteração 175
Gunnar Hökmark

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

Texto da Comissão Alteração

6-C. Sempre que o cliente utilize 
temporariamente serviços locais de dados 
em itinerância, o prestador doméstico 
deve continuar a prestar serviços de 
itinerância para as chamadas de voz e as 
mensagens SMS com as mesmas 
características técnicas de que o cliente 
beneficia quando utiliza os serviços de 
dados em itinerância oferecidos pelo 
prestador de serviços de comunicações 
móveis nacionais. Não deve ser cobrada 
qualquer taxa suplementar ao 
consumidor que opte por aceder, 
temporariamente, aos serviços de dados 
locais de qualquer prestador alternativo.
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Or. en

Alteração 176
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

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

Texto da Comissão Alteração

6-C. A diferença máxima que os 
operadores podem aplicar entre as tarifas 
nacionais e de itinerância para respeitar o 
disposto no n.º 6-B deve ser definido pela 
Comissão através de atos delegados com 
base no parecer do ORECE, após 
consulta das partes interessadas e dentro 
de um prazo razoável, não superior a três 
meses após a aprovação do presente 
regulamento. Se todas as ofertas de 
itinerância de um operador preencherem 
as condições previstas no presente n.º, não 
é aplicável o disposto nos n.ºs 1 a 6 do 
presente artigo e no artigo 5. º.

Or. en

Alteração 177
Gunnar Hökmark

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.° 6-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

6-D. Até 1 de julho de 2014, os operadores 
zelam por que estejam instalados os 
dispositivos que permitem aos clientes 
acederem, temporariamente, aos serviços 
locais de dados em itinerância de 
qualquer prestador, conservando o seu 
número de telefonia móvel.

Or. en
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Alteração 178
Gunnar Hökmark

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

Texto da Comissão Alteração

6-E. Os prestadores de serviços locais de 
dados em itinerância não devem 
discriminar os clientes itinerantes, mas 
sim oferecer serviços de dados com termos 
e condições equivalentes aos que são 
oferecidos aos clientes nacionais.

Or. en

Alteração 179
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Artigo 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 4°-A
Acesso temporário a serviços locais de 

dados em itinerância
1. Os prestadores de serviços de 
comunicações móveis nacionais não 
devem impedir os seus clientes de, 
temporariamente, acederem aos serviços 
de dados locais de dados em itinerância de 
qualquer prestador destes serviços móveis, 
sem terem de rescindir o seu contrato ou 
acordo para a prestação de serviços de 
dados em itinerância.
2. O n.º 1 não é aplicável se um cliente 
optar pela celebração de um contrato com 
um prestador alternativo de serviços de 
itinerância, nos termos do artigo 4.º.
3. Se um cliente utilizar, 
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temporariamente, serviços locais de dados 
em itinerância, o prestador de serviços de 
comunicações móveis nacionais 
continuará a prestar serviços de 
itinerância para as chamadas de voz e as 
mensagens SMS com as mesmas 
características técnicas, incluindo 
parâmetros de qualidade, de que o cliente 
beneficia quando utiliza os serviços de 
dados em itinerância oferecidos pelo 
prestador de serviços de comunicações 
móveis nacionais.
4. A escolha, pelo cliente, de um acesso 
temporário aos serviços de itinerância de 
qualquer prestador de serviços locais de 
dados em itinerância, não deve implicar a 
imposição de qualquer assinatura a ela 
associada ou de outros encargos fixos ou 
recorrentes pelo prestador doméstico e 
deve ser possível com qualquer plano 
tarifário retalhista.
5. A mudança temporária para um 
prestador de serviços locais de dados em 
itinerância em vez da utilização dos 
serviços de dados em itinerância do 
prestador de serviços de comunicações 
móveis nacionais, assim como o regresso 
ao prestador de serviços de comunicações 
móveis nacionais deve ser gratuita e não 
implicar a imposição de condições ou 
restrições associadas a elementos do 
contrato, devendo ser efetuada sem 
demora.

Or. en

Alteração 180
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt

Proposta de regulamento
Artigo 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 4°-A
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Com efeitos a partir de 1 de julho de 2014, 
os preços retalhistas dos serviços de voz, 
SMS e dados devem ser idênticos, 
independentemente de o cliente estar ou 
não a utilizar serviços de itinerância.
Até 30 de junho de 2014, são aplicáveis os 
preços máximos de retalho definidos nos 
artigos 7.º, 9.º e 12.º.

Or. en

Alteração 181
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Kathleen Van Brempt

Proposta de regulamento
Artigo 5

Texto da Comissão Alteração

Dispositivo para a venda separada de 
serviços de itinerância

Suprimido

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 
do mesmo terminal a par dos serviços 
móveis domésticos. Os preços da 
interligação relacionada com a oferta 
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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

Alteração 182
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena 
Kolarska-Bobińska

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en



AM\887960PT.doc 85/102 PE478.630v01-00

PT

Alteração 183
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 184
Gunnar Hökmark

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

Para assegurar o desenvolvimento do 
mercado único, a implementação das 
soluções técnicas para o dispositivo de 
venda separada de serviços de itinerância e 
para permitir o acesso a serviços locais de 
dados em itinerância deve ser rentável e 
ocorrer simultaneamente em toda a União.

Or. en

Alteração 185
Robert Goebbels, Marita Ulvskog, Francesco De Angelis

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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 ser 
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 permitir a transferência do 
assinante para um prestador de um país 
visitado («local break out») no que se 
refere à utilização de dados, de uma 
forma fácil para os clientes;
e) deve garantir o respeito do conceito de 
neutralidade da rede em todas as 
utilizações de dados, em especial aquando 
do acesso ao VoIP e a outros serviços 
similares;
f) deve permitir que os utilizadores finais 
mudem fácil e rapidamente para outro 
prestador de serviços de itinerância ou 
entre prestadores alternativos de serviços 
de itinerância, mantendo o seu número de 
telefonia móvel;
g) não deve impedir a utilização dos 
serviços de itinerância por cidadãos da 
União, em países terceiros, ou por 
cidadãos de países terceiros, na União.

Or. en

Alteração 186
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena 
Kolarska-Bobińska

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2 Texto da Comissão
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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 preenchem 
os critérios referidos no n.º 1 estarão 
disponíveis o mais tardar em 1 março
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 187
Teresa Riera Madurell

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2 Texto da Comissão

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 

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 
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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.

itinerância, os operadores podem, 
nomeadamente, permitir a utilização do 
mesmo cartão SIM e a utilização do 
mesmo terminal a par dos serviços móveis 
domésticos. Os preços relacionados 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 188
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2 Texto da Comissão

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.

1. Para a venda separada de serviços de 
itinerância, em conformidade com o artigo 
4.º, os operadores devem certificar-se de 
que os dispositivos estarão disponíveis o 
mais tardar em 1 junho 2014, para que os 
clientes possam 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 e utilizando o mesmo 
terminal. Os preços da interligação e dos 
serviços de apoio suplementares 
relacionados com a oferta desses 
dispositivos devem orientar-se para os 
custos, não devendo ser impostos encargos 
diretos aos consumidores pela utilização do 
mesmo.

Or. en
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Alteração 189
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2 Texto da Comissão

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 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. 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 190
Robert Goebbels, Francesco De Angelis

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2 Texto da Comissão

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 

Para a venda separada de serviços de 
itinerância, os operadores devem certificar-
se de que os dispositivos que cumpram os 
requisitos estabelecidos no n.º 1 estarão 
disponíveis o mais tardar em 1 de julho de 
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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.

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 
das interligações devem orientar-se para os 
custos, não devendo ser impostos encargos 
diretos aos consumidores pela utilização do 
mesmo.

Or. en

Alteração 191
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2 Texto da Comissão

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 

Para a venda separada de serviços de 
itinerância, os operadores devem certificar-
se de que os dispositivos estarão 
disponíveis o mais tardar em 1 março
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 satisfazem os 
pedidos razoáveis de acesso e utilização 
dos correspondentes elementos de rede 
específicos e dos dispositivos associados, 
como seja o acesso ao mesmo cartão SIM 
ou a utilização do mesmo terminal a par 
dos serviços móveis domésticos.  Os 
preços do acesso grossista relacionado
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devendo ser impostos encargos diretos aos 
consumidores pela utilização do mesmo.

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

In regulatory terms, decoupling constitutes an access obligation on the wholesale roaming 
markets. Introducing this concept in the regulation results in creating a binding obligation on 
operators to allow the separate sale of roaming services, while leaving the technical details 
outside the regulation itself. This brings the regulation closer to well-known regulatory 
processes (e.g. in the framework of the “access” directive) and explicitly empower national 
regulatory authorities (NRAs) to enforce the implementation of this access obligation, in 
particular through dispute resolution procedures between operators linked to the 
implementation of decoupling.

Alteração 192
Lara Comi

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2 Texto da Comissão

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 

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 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.
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consumidores pela utilização do mesmo.

Or. it

Alteração 193
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2. O prestador de serviços de 
comunicações móveis nacionais não deve 
recusar acordos relativos à prestação de 
serviços de itinerância de voz, SMS e 
dados aos seus clientes que utilizam os 
serviços de itinerância de dados locais do 
prestador alternativo deste tipo de 
serviços.

Or. en

Alteração 194
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

3. Tendo em vista possibilitar o acesso a 
serviços de itinerância de dados locais em 
conformidade com o artigo 4.º-A, os 
operadores zelam por que, até 1 de junho 
de 2014 o mais tardar, estejam instalados 
os dispositivos que permitem aos clientes 
acederem, temporariamente, aos serviços 
locais de dados em itinerância de 
qualquer prestador desses serviços, 
conservando o seu número de telefonia 
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móvel e utilizando o mesmo terminal. Os 
serviços de autenticação do utilizador 
devem ser gratuitos e as tarifas dos 
serviços suplementares de apoio 
relacionados com o fornecimento destes 
dispositivos devem orientar-se para os 
custos, não devendo ser impostos 
encargos diretos aos consumidores pela 
sua utilização.

Or. en

Alteração 195
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Artigo 5.º – n.º 2-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

4. Se o prestador de serviços de 
comunicações móveis nacionais oferecer 
serviços de itinerância no país de um 
prestador de serviços locais de dados em 
itinerância, o prestador de serviços de 
comunicações móveis nacionais não deve 
recusar acordos relativos à prestação de 
serviços de itinerância de voz, SMS e 
dados aos clientes do prestador de 
serviços locais de dados no país visitado.

Or. en

Alteração 196
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.° 2-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

5. Para assegurar o desenvolvimento do 
mercado único, a implementação dos 
dispositivos referidos nos n.º 1 e 3, através 
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de uma ou mais soluções técnicas, deve 
ser feita de forma harmonizada em toda a 
União e obedecer aos seguintes critérios:
- deve ser de fácil utilização, permitindo, 
em particular, que os consumidores 
escolham rápida e facilmente um 
prestador alternativo de serviços de 
itinerância, mantendo o seu número de 
telefonia móvel,
- deve permitir atender de forma 
concorrencial os pedidos de diferentes 
categorias de consumidores, incluindo 
utilizadores intensivos de serviços de 
dados;
- deve ser capaz de, efetivamente, 
promover a concorrência, tendo também 
em conta a possibilidade de os operadores 
tirarem proveito das suas infraestruturas 
ou acordos comerciais;
- deve ser rentável, tendo em conta a 
repartição de custos entre os prestadores 
de serviços de comunicações móveis 
nacionais e os prestadores alternativos de 
serviços de itinerância;
- deve ser capaz de cumprir a obrigação 
de permitir que os consumidores optem 
por um prestador alternativo de serviços 
de itinerância dentro do prazo previsto no 
n.º 1.

Or. en

Alteração 197
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 3 Texto da Comissão

Texto da Comissão Alteração

O ORECE, após consulta dos interessados 
e em estreita cooperação com a Comissão, 
deve estabelecer, num período razoável, 
não superior a três meses após a adoção do 

6. 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 
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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.

adoção do presente regulamento, diretrizes
para as soluções técnicas harmonizadas 
respeitantes ao dispositivo de venda
separada de serviços de itinerância, para 
procedimentos harmonizados de mudança 
de prestador de serviços de itinerância, e 
no que se refere ao dispositivo que 
permite o acesso a serviços locais de 
dados em itinerância. Mediante pedido 
fundamentado do ORECE, a Comissão 
pode alargar o referido período. O 
ORECE, após consulta dos interessados e 
em estreita cooperação com a Comissão, 
pode atualizar essas diretrizes. 

Or. en

Alteração 198
Gunnar Hökmark

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 3 Texto da Comissão

Texto da Comissão Alteração

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

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, para 
procedimentos harmonizados de mudança 
de prestador de serviços de itinerância, e 
no que se refere ao dispositivo que 
permite o acesso a serviços locais de 
dados em itinerância. Mediante pedido 
fundamentado do ORECE, a Comissão 
pode alargar o referido período.

Or. en
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Alteração 199
Robert Goebbels, Francesco De Angelis

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 3 Texto da Comissão

Texto da Comissão Alteração

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

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. As 
soluções técnicas harmonizadas devem 
obedecer aos critérios definidos no n.º 1. 
Mediante pedido fundamentado do 
ORECE, a Comissão pode alargar o 
referido período.

Or. en

Alteração 200
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 3 Texto da Comissão

Texto da Comissão Alteração

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

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 
uma solução técnica harmonizada para a 
prestação separada de serviços de 
itinerância. Esta solução deverá observar 
critérios objetivos e requisitos mínimos e, 
em particular, obedecer aos seguintes 
critérios:
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referido período.
- a implementação das soluções técnicas 
deverá ocorrer simultaneamente em toda 
a União;

- os utilizadores finais deverão poder 
manter o seu número de telemóvel atual;
- 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 seu prestador 
nacional;
- possibilidade técnica para os cidadãos 
da União de continuarem a utilizar 
serviços de itinerância em países terceiros 
e, para os cidadãos de países terceiros, de 
continuarem a utilizar serviços de 
itinerância na União;
- exequibilidade técnica,
- proporcionalidade dos custos incorridos 
por cada parte,
- impacto na concorrência (tanto a nível 
retalhista como grossista),
- integridade da rede (incluindo 
autenticação e identificação do utilizador) 
e
- proteção dos dados comerciais e pessoais 
na posse dos operadores.
Em particular, as diretrizes do ORECE 
devem contemplar os aspetos técnicos 
respeitantes ao dispositivo de prestação 
separada de serviços de itinerância e a 
procedimentos harmonizados de mudança 
de prestador de serviços de itinerância.
Mediante pedido fundamentado do 
ORECE, a Comissão pode alargar o 
referido período.
O ORECE deve proceder periodicamente 
à análise das orientações e, tendo em 
conta a sua aplicação prática, emitir 
orientações revistas, se necessário, para 
cumprir de forma mais eficaz e eficiente 
os requisitos essenciais.
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Or. en

Justificação

Embora a solução técnica deva ser definida nas diretrizes do ORECE, o regulamento deve 
incluir uma série de critérios objetivos a respeitar pela solução de dissociação harmonizada, 
de forma a orientar o trabalho do ORECE.

Alteração 201
Pilar del Castillo Vera

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 4 Texto da Comissão

Texto da Comissão Alteração

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

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

É conferido à Comissão, após consulta do 
ORECE e das partes interessadas, o poder 
de adotar atos delegados em 
conformidade com o artigo 18.º-A, a fim 
de estabelecer soluções técnicas 
harmonizadas respeitantes ao dispositivo 
de prestação separada de serviços de 
itinerância e aos procedimentos 
harmonizados de mudança de prestador 
de serviços de itinerância.

Or. en

Alteração 202
Jean-Pierre Audy

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

Texto da Comissão Alteração

Sempre que o acesso for recusado, a parte 
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prejudicada pode submeter o caso ao 
procedimento de resolução de litígios 
referido nos artigos 20.º e 21.º da Diretiva 
2002/21/CE. No âmbito da resolução de 
um litígio, as autoridades reguladoras 
nacionais devem ter na máxima conta as 
diretrizes do ORECE, como previsto no 
artigo 3.º do Regulamento 1211/2009 e, se 
for caso disso, nos atos de execução.

Or. en

Justificação

É importante mencionar as disposições da diretiva-quadro, que permitem às ARN zelar pelo 
cumprimento de disposições como a de obrigação de acesso.

Alteração 203
Jean-Pierre Audy

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

Texto da Comissão Alteração

  Quando todas as ofertas de um operador 
preencham as condições estabelecidas no 
n.º 6 do artigo 4.º, os pedidos feitos a este 
operador por outros operadores de acesso 
e utilização dos correspondentes 
elementos de rede específicos e dos 
dispositivos associados para fins de venda 
separada de serviços de itinerância, como 
referido nos n.ºs 1 a 6 do artigo 4.º, podem 
ser recusados.

Or. en

Justificação

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 
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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 be met 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. This amendment ensures consistency with 
proposed amendment on Article 4, paragraph 6a (new).

Alteração 204
Jean-Pierre Audy

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

Texto da Comissão Alteração

A fim de assegurar a aplicação uniforme 
do n.º 3, a Comissão, tendo na máxima 
conta as diretrizes do ORECE, pode 
adotar atos de execução tendo em vista 
uma maior harmonização das 
modalidades práticas relativas à venda 
separada de serviços de itinerância. Esses 
atos de execução são adotados pelo 
procedimento de exame a que se refere o 
artigo 5.º-A.

Or. en

Justificação

Where appropriate, and if necessary, the Commission could adopt an additional 
implementing act detailing the practicalities of the separate sale of roaming services. This 
option could constitute a safety net that could be used in order to reinforce the impact of the 
structural remedy while avoiding reopening the regulation. The recourse to implementing 
powers in this case may be useful to ensure uniform conditions for the implementation of the 
decoupling obligation, through a legally binding act, directly applicable to operators. Such 
an implementing act could be adopted by the Commission while involving Member States and 
NRAs, after examination by the COCOM committee.

Alteração 205
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.° 4-D (novo)
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Texto da Comissão Alteração

A Comissão é assistida pelo Comité das 
Comunicações, criado pelo artigo 22.º da 
Diretiva 2002/21/CE. Trata-se de um 
comité na aceção do Regulamento n.º 
182/2011.
Sempre que se faça referência ao presente 
número, é aplicável o artigo 5.º do 
Regulamento n.º 182/2011.

Or. en

Justificação

Where appropriate, and if necessary, the Commission could adopt an additional 
implementing act detailing the practicalities of the separate sale of roaming services. This 
option could constitute a safety net that could be used in order to reinforce the impact of the 
structural remedy while avoiding reopening the regulation. The recourse to implementing 
powers in this case may be useful to ensure uniform conditions for the implementation of the 
decoupling obligation, through a legally binding act, directly applicable to operators. Such 
an implementing act could be adopted by the Commission while involving Member States and 
NRAs, after examination by the COCOM committee. This amendment ensures consistency 
with proposed amendment on Article 5, paragraph 4c (new).

Alteração 206
Pilar del Castillo Vera

Proposta de regulamento
Artigo 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 5°-A
Quando todas as ofertas de um operador 
preencham as condições estabelecidas no 
n.º 6 do artigo 4.º, os pedidos feitos a este 
operador por outros operadores de acesso 
e utilização dos correspondentes 
elementos de rede específicos e dos 
dispositivos associados para fins de venda 
separada de serviços de itinerância, como 
referido nos n.ºs 1 a 6 do artigo 4.º, podem 
ser recusados.
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Or. en


