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Alteração 207
Herbert Reul

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

(1) A tarifa grossista média que o operador 
de uma rede visitada pode cobrar ao 
prestador doméstico  de um cliente de 
itinerância pela prestação de uma chamada 
de itinerância regulamentada com 
originação nessa rede visitada, incluindo, 
nomeadamente, os custos de originação, 
trânsito e terminação, não pode exceder 
0,15  EUR por minuto a partir de 1 de 
julho de 2012  .

Or. de

Justificação

As medidas estruturais propostas pela Comissão procuram melhorar a situação da 
concorrência no mercado da itinerância.  Porém tal só será bem sucedido se a entrada no 
mercado for atrativa para os novos operadores. É por isso que os limites máximos de preço 
devem ser fixados a um nível que permita que os novos operadores no mercado possam 
também cobrir os seus custos e obter lucros.

Alteração 208
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena 
Kolarska-Bobińska

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A tarifa grossista média que o operador 
de uma rede visitada pode cobrar ao 
prestador doméstico de um cliente de 
itinerância pela prestação de uma chamada 
de itinerância regulamentada com 
originação nessa rede visitada, incluindo, 

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

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

Or. en

Alteração 209
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. A tarifa grossista média que o operador 
de uma rede visitada pode cobrar ao 
prestador doméstico de um cliente de 
itinerância pela prestação de uma chamada 
de itinerância regulamentada com 
originação nessa rede visitada, incluindo, 
nomeadamente, os custos de originação, 
trânsito e terminação, não pode exceder 
0,13 EUR por minuto a partir de 1 de julho 
de 2012.

Or. en

Alteração 210
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

0,10 EUR por minuto a partir de 1 de julho 
de 2012.

Or. en

Alteração 211
Amalia Sartori, Lara Comi

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. A tarifa grossista média que o operador 
de uma rede visitada pode cobrar ao 
prestador doméstico de um cliente de 
itinerância pela prestação de uma chamada 
de itinerância regulamentada com 
originação nessa rede visitada, incluindo, 
nomeadamente, os custos de originação, 
trânsito e terminação, não pode exceder 
0,13 EUR por minuto a partir de 1 de julho 
de 2012.

Or. en

Justificação

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

Alteração 212
Niki Tzavela

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

itinerância pela prestação de uma chamada 
de itinerância regulamentada com 
originação nessa rede visitada, incluindo, 
nomeadamente, os custos de originação, 
trânsito e terminação, não pode exceder 
0,13 EUR por minuto a partir de 1 de julho 
de 2012.

Or. en

Alteração 213
Robert Goebbels, Judith A. Merkies

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 214
Herbert Reul

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

(2) A tarifa grossista média a que se refere 
o n.º 1 é aplicável entre quaisquer dois 
operadores e calculada durante um período 
de doze meses ou qualquer outro eventual 
período mais curto remanescente antes do 

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

termo da vigência de um limite máximo 
para a tarifa grossista média estabelecido 
no presente número ou do termo da 
vigência do presente regulamento. O valor 
máximo da tarifa grossista média é 
reduzido para 0,11 EUR e 0,07 EUR, 
respetivamente em 1 de julho de 2013 e 1 
de julho de 2014. Sem prejuízo do disposto 
no artigo 13.º, o valor máximo da tarifa 
grossista média mantém-se em 0,07 EUR
até ao final do período de vigência do 
presente regulamento.

Or. de

Justificação

As medidas estruturais propostas pela Comissão procuram melhorar a situação da 
concorrência no mercado da itinerância.  Porém tal só será bem sucedido se a entrada no 
mercado for atrativa para os novos operadores. É por isso que os limites máximos de preço 
devem ser fixados a um nível que permita que os novos operadores no mercado possam 
também cobrir os seus custos e obter lucros.

Alteração 215
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena 
Kolarska-Bobińska

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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



PE478.645v01-00 8/97 AM\888051PT.doc

PT

grossista média mantém-se em 0,06 EUR
até ao final do período de vigência do 
presente regulamento. 

tarifa grossista média mantém-se em 
0,04 EUR até ao final do período de 
vigência do presente regulamento.

Or. en

Alteração 216
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. A tarifa grossista média a que se refere o 
n.º 1 é aplicável entre quaisquer dois 
operadores e calculada durante um período 
de doze meses ou qualquer outro eventual 
período mais curto remanescente antes do 
termo da vigência de um limite máximo 
para a tarifa grossista média estabelecido 
no presente número ou do termo da 
vigência do presente regulamento. O valor 
máximo da tarifa grossista média é 
reduzido para 0,10 EUR, 0,07 EUR e 0,06
EUR, respetivamente em 1 de julho de 
2013, 1 de julho de 2014 e em 1 de julho 
de 2015. Sem prejuízo do disposto no 
artigo 13.º, o valor máximo da tarifa 
grossista média mantém-se em 0,06 EUR 
até ao final do período de vigência do 
presente regulamento.

Or. en

Alteração 217
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

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

n.º 1 é aplicável entre quaisquer dois 
operadores e calculada durante um período 
de doze meses ou qualquer outro eventual 
período mais curto remanescente antes do 
termo da vigência de um limite máximo 
para a tarifa grossista média estabelecido 
no presente número ou do termo da 
vigência do presente regulamento. O valor 
máximo da tarifa grossista média é 
reduzido para 0,06 EUR e 0,04 EUR, 
respetivamente em 1 de julho de 2013 e 1 
de julho de 2014. Sem prejuízo do disposto 
no artigo 13.º, o valor máximo da tarifa 
grossista média mantém-se em 0,04 EUR
até ao final do período de vigência do 
presente regulamento.

Or. en

Alteração 218
Amalia Sartori, Lara Comi

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. A tarifa grossista média a que se refere o 
n.º 1 é aplicável entre quaisquer dois 
operadores e calculada durante um período 
de doze meses ou qualquer outro eventual 
período mais curto remanescente antes do 
termo da vigência de um limite máximo 
para a tarifa grossista média estabelecido 
no presente número ou do termo da 
vigência do presente regulamento. A tarifa 
grossista média máxima é reduzida para 
0,10 EUR e 0,07 EUR, respetivamente em 
1 de julho de 2013 e 1 de julho de 2014. 
Sem prejuízo do disposto no artigo 19.º, o 
valor máximo da tarifa grossista média 
mantém-se em 0,07 EUR até ao final do 
período de vigência do presente 
regulamento.

Or. en
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Justificação

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

Alteração 219
Robert Goebbels, Judith A. Merkies

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. A tarifa grossista média a que se refere o 
n.º 1 é aplicável entre quaisquer dois 
operadores e calculada durante um período 
de doze meses ou qualquer outro eventual 
período mais curto remanescente antes do 
termo da vigência de um limite máximo 
para a tarifa grossista média estabelecido 
no presente número ou do termo da 
vigência do presente regulamento. A tarifa 
grossista média máxima é reduzida para 
0,07 EUR e 0,04 EUR, respetivamente em 
1 de julho de 2013 e 1 de julho de 2014. 
Sem prejuízo do disposto no artigo 13.º, o 
valor máximo da tarifa grossista média 
mantém-se em 0,04 EUR até ao final do 
período de vigência do presente 
regulamento.

Or. en

Alteração 220
Niki Tzavela

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

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

n.º 1 é aplicável entre quaisquer dois 
operadores e calculada durante um período 
de doze meses ou qualquer outro eventual 
período mais curto remanescente antes do 
termo da vigência de um limite máximo 
para a tarifa grossista média estabelecido 
no presente número ou do termo da 
vigência do presente regulamento. O valor 
máximo da tarifa grossista média é 
reduzido para 0,10 EUR e 0,07 EUR, 
respetivamente em 1 de julho de 2013 e 
1 de julho de 2014. Sem prejuízo do 
disposto no artigo 19.º, o valor máximo da 
tarifa grossista média mantém-se em 
0,07 EUR até ao final do período de 
vigência do presente regulamento.

Or. en

Alteração 221
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. ro
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Alteração 222
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. A tarifa grossista média a que se refere o 
n.º 1 é aplicável entre quaisquer dois 
operadores e calculada durante um período 
de doze meses ou qualquer outro eventual 
período mais curto remanescente antes do 
termo da vigência de um limite máximo 
para a tarifa grossista média estabelecido 
no presente número ou do termo da 
vigência do presente regulamento. O valor 
máximo da tarifa grossista média é 
reduzido para 0,05 EUR e 0,03 EUR, 
respetivamente em 1 de julho de 2013 e 
1 de julho de 2014. Sem prejuízo do 
disposto no artigo 19.º, o valor máximo da 
tarifa grossista média mantém-se em 
0,03 EUR até ao final do período de 
vigência do presente regulamento.

Or. en

Alteração 223
Lambert van Nistelrooij

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A tarifa grossista média a que se refere o 
n.º 1 é aplicável entre quaisquer dois 
operadores e calculada durante um período 
de doze meses ou qualquer outro eventual 
período mais curto remanescente antes do 
termo da vigência de um limite máximo 
para a tarifa grossista média estabelecido 

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

no presente número ou do termo da 
vigência do presente regulamento. O valor 
máximo da tarifa grossista média é 
reduzido para 0,04 EUR e 0,03 EUR, 
respetivamente em 1 de julho de 2013 e 
1 de julho de 2014. Sem prejuízo do 
disposto no artigo 19.º, o valor máximo da 
tarifa grossista média mantém-se em 
0,03 EUR até ao final do período de 
vigência do presente regulamento.

Or. en

Alteração 224
Robert Goebbels

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

Texto da Comissão Alteração

A tarifa grossista média a que se refere o 
n.º 1 é calculada dividindo as receitas totais 
obtidas com a itinerância grossista pelo 
número total de minutos de itinerância 
grossista que o operador relevante utiliza 
efetivamente na prestação do serviço de 
chamadas de itinerância grossista no 
interior da União durante o período em 
causa, com agregação ao segundo, 
adaptada de forma a ter em conta a 
possibilidade de o operador da rede 
visitada aplicar um período inicial 
mínimo de faturação não superior 
a 30 segundos.

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

Or. en

Alteração 225
András Gyürk

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 3 – parágrafo 2
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Texto da Comissão Alteração

A tarifa grossista média a que se refere o 
n.º 1 é calculada dividindo as receitas totais 
obtidas com a itinerância grossista pelo 
número total de minutos de itinerância 
grossista que o operador relevante utiliza 
efetivamente na prestação do serviço de 
chamadas de itinerância grossista no 
interior da União durante o período em 
causa, com agregação ao segundo, 
adaptada de forma a ter em conta a 
possibilidade de o operador da rede 
visitada aplicar um período inicial 
mínimo de faturação não superior 
a 30 segundos.

A tarifa grossista média a que se refere o 
n.º 1 é calculada dividindo as receitas totais 
obtidas com a itinerância grossista pelo 
número total de minutos de itinerância 
grossista que o operador relevante utiliza 
efetivamente na prestação do serviço de 
chamadas de itinerância grossista no 
interior da União.

Or. en

Alteração 226
Gunnar Hökmark

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

Texto da Comissão Alteração

1. Os prestadores domésticos devem pôr à 
disposição e oferecer ativamente a todos os 
seus clientes de itinerância, de forma clara 
e transparente, uma eurotarifa, tal como 
estabelecida no n.º 2. Esta eurotarifa não 
implica qualquer assinatura a ela associada 
ou outros encargos fixos ou recorrentes e 
pode ser combinada com qualquer tarifa 
retalhista.

1. Os prestadores domésticos não devem 
discriminar, através de margens e preços 
substancialmente mais elevados, os 
clientes de itinerância relativamente aos 
clientes domésticos, e devem pôr à 
disposição e oferecer ativamente a todos os 
seus clientes de itinerância, de forma clara 
e transparente, uma eurotarifa, tal como 
estabelecida no n.º 2.  Esta eurotarifa não 
implica qualquer assinatura a ela associada 
ou outros encargos fixos ou recorrentes e 
pode ser combinada com qualquer tarifa 
retalhista.

Or. en
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Alteração 227
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt

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

Texto da Comissão Alteração

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

2. O valor retalhista (excluindo IVA) da 
eurotarifa que um prestador doméstico 
pode cobrar aos clientes de itinerância pela 
prestação de chamadas itinerantes 
regulamentadas pode variar para diferentes 
chamadas itinerantes, mas não pode 
exceder 0,20 EUR por minuto para as 
chamadas efetuadas ou 0,04 EUR por 
minuto para as chamadas recebidas, a partir 
de 1 de julho de 2012. O limite máximo 
aplicável às chamadas efetuadas é reduzido 
para 0,15 EUR e 0,10 EUR, 
respetivamente em 1 de julho de 2013 e 1 
janeiro de 2014, e o aplicável às chamadas 
recebidas é reduzido para 0,03 EUR em 
1 de julho de 2013. Estes valores máximos 
regulamentados da eurotarifa retalhista 
permanecem válidos até 30 de junho de
2014, data em que deixará de ser possível 
a diferenciação de preços entre as 
chamadas itinerantes e as domésticas.

Or. en

Alteração 228
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena 
Kolarska-Bobińska

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

Texto da Comissão Alteração

2. O valor retalhista (excluindo IVA) da 
eurotarifa que um prestador doméstico 
pode cobrar aos clientes de itinerância pela 
prestação de chamadas itinerantes 
regulamentadas pode variar para diferentes 

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

chamadas itinerantes, mas não pode 
exceder 0,21 EUR por minuto para as 
chamadas efetuadas ou 0,09 EUR por 
minuto para as chamadas recebidas, a partir 
de 1 de julho de 2012. O limite máximo 
aplicável às chamadas efetuadas é reduzido 
para 0,16 EUR e 0,11 EUR, 
respetivamente em 1 de julho de 2013 e 1 
de julho de 2014, e o aplicável às 
chamadas recebidas é reduzido para 0,07 
EUR em 1 de julho de 2013 e 0,05 EUR 
em 1 de julho de 2014. Sem prejuízo do 
disposto nos artigos 13.º e 19.º, estes 
valores máximos regulamentados da 
eurotarifa retalhista permanecem em 0,05 
EUR até ao final do período de vigência 
do presente regulamento.

Or. en

Alteração 229
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

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

Texto da Comissão Alteração

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

2. O valor retalhista (excluindo IVA) da 
eurotarifa que um prestador doméstico 
pode cobrar aos clientes de itinerância pela 
prestação de chamadas itinerantes 
regulamentadas pode variar para diferentes 
chamadas itinerantes, mas não pode 
exceder 0,30 EUR por minuto para as 
chamadas efetuadas ou 0,10 EUR por 
minuto para as chamadas recebidas, a partir 
de 1 de julho de 2012. O limite máximo 
aplicável às chamadas efetuadas é reduzido 
para 0,25 EUR, 0,21 EUR e 0,18 EUR, 
respetivamente em 1 de julho de 2013, 1 de 
julho de 2014 e 1 de julho de 2015, e o 
aplicável às chamadas recebidas é reduzido 
para 0,08 EUR, 0,07 EUR e 0,06 EUR,
respetivamente em 1 de julho de 2013, 1 de 
julho de 2014 e 1 de julho de 2015.  Sem 
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eurotarifa retalhista permanecem válidos 
até 30 de junho de 2016.

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

Or. en

Alteração 230
Herbert Reul

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

Texto da Comissão Alteração

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

(2) O valor retalhista (excluindo IVA) da 
eurotarifa que um prestador doméstico 
pode cobrar aos clientes de itinerância pela 
prestação de chamadas itinerantes 
regulamentadas pode variar para diferentes 
chamadas itinerantes, mas não pode 
exceder 0,33  EUR por minuto para as 
chamadas efetuadas ou 0,12  EUR por 
minuto para as chamadas recebidas, a partir 
de 1 de julho de 2012. O limite máximo 
aplicável às chamadas efetuadas é reduzido 
para 0,29 EUR e 0,25 EUR, 
respetivamente em 1 de julho de 2013 e 1 
de julho de 2014, e o aplicável às 
chamadas recebidas é reduzido para 0,11 
EUR em 1 de julho de 2013. Sem prejuízo 
do disposto nos artigos 13.º e 19.º, estes 
valores máximos regulamentados da 
eurotarifa retalhista permanecem válidos 
até 30 de junho de 2016.

Or. de

Justificação

As medidas estruturais propostas pela Comissão procuram melhorar a situação da 
concorrência no mercado da itinerância.  Porém tal só será bem sucedido se a entrada no 
mercado for atrativa para os novos operadores. É por isso que os limites máximos de preço 
devem ser fixados a um nível que permita que os novos operadores no mercado possam 
também cobrir os seus custos e obter lucros.
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Alteração 231
Lena Kolarska-Bobińska

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

Texto da Comissão Alteração

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

2. O valor retalhista (excluindo IVA) da 
eurotarifa que um prestador doméstico 
pode cobrar aos clientes de itinerância pela 
prestação de chamadas itinerantes 
regulamentadas pode variar para diferentes 
chamadas itinerantes, mas não pode 
exceder 0,28 EUR por minuto para as 
chamadas efetuadas ou 0,10 EUR por 
minuto para as chamadas recebidas, a partir 
de 1 de julho de 2012. O limite máximo 
aplicável às chamadas efetuadas é reduzido 
para 0,24 EUR e 0,20 EUR, 
respetivamente em 1 de julho de 2013 e 1 
de julho de 2014, e o aplicável às 
chamadas recebidas é reduzido para 0,06
EUR em 1 de julho de 2013. Sem prejuízo 
do disposto nos artigos 13.º e 19.º, estes 
valores máximos regulamentados da 
eurotarifa retalhista permanecem válidos 
até 30 de junho de 2016.

Or. en

Alteração 232
Giles Chichester

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

Texto da Comissão Alteração

2. O valor retalhista (excluindo IVA) da 
eurotarifa que um prestador doméstico 
pode cobrar aos clientes de itinerância pela 
prestação de chamadas itinerantes 
regulamentadas pode variar para diferentes 

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

chamadas itinerantes, mas não pode 
exceder 0,35 EUR por minuto para as 
chamadas efetuadas ou 0,11 EUR por 
minuto para as chamadas recebidas, a partir 
de 1 de julho de 2012. O limite máximo 
aplicável às chamadas efetuadas é reduzido 
para 0,25 EUR e 0,15 EUR, 
respetivamente em 1 de julho de 2013 e 1 
de julho de 2014, e o aplicável às 
chamadas recebidas é reduzido para 0,8 
EUR e 0,6 EUR, respetivamente em 1 de 
julho de 2013 e 1 de julho de 2014. Sem 
prejuízo do disposto nos artigos 13.º e 19.º, 
estes valores máximos regulamentados da 
eurotarifa retalhista permanecem válidos 
até 30 de junho de 2016.

Or. en

Alteração 233
Amalia Sartori, Lara Comi

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

Texto da Comissão Alteração

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

2. O valor retalhista (excluindo IVA) da 
eurotarifa que um prestador doméstico 
pode cobrar aos clientes de itinerância pela 
prestação de chamadas itinerantes 
regulamentadas pode variar para diferentes 
chamadas itinerantes, mas não pode 
exceder 0,30 EUR por minuto para as 
chamadas efetuadas ou 0,10 EUR por 
minuto para as chamadas recebidas, a partir 
de 1 de julho de 2012. O limite máximo 
aplicável às chamadas efetuadas é reduzido 
para 0,25 EUR e 0,21 EUR, 
respetivamente em 1 de julho de 2013 e 1 
de julho de 2014, e o aplicável às 
chamadas recebidas é reduzido para 0,08 
EUR e 0,07 EUR, respetivamente em 
1 de julho de 2013 e em 1 de julho de 
2014. Sem prejuízo do disposto nos 
artigos 13.º e 19.º, estes valores máximos 
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até 30 de junho de 2016. regulamentados da eurotarifa retalhista 
permanecem válidos até 30 de junho de 
2016.

Or. en

Justificação

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

Alteração 234
Niki Tzavela

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

Texto da Comissão Alteração

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

2. O valor retalhista (excluindo IVA) da 
eurotarifa que um prestador doméstico 
pode cobrar aos clientes de itinerância pela 
prestação de chamadas itinerantes 
regulamentadas pode variar para diferentes 
chamadas itinerantes, mas não pode 
exceder 0,30 EUR por minuto para as 
chamadas efetuadas ou 0,10 EUR por 
minuto para as chamadas recebidas, a partir 
de 1 de julho de 2012. O limite máximo 
aplicável às chamadas efetuadas é reduzido 
para 0,25 EUR e 0,21 EUR, 
respetivamente em 1 de julho de 2013 e 1 
de julho de 2014, e o aplicável às 
chamadas recebidas é reduzido para 0,08 
EUR e 0,07 EUR, respetivamente em 
1 de julho de 2013 e em 1 de julho de 
2014. Sem prejuízo do disposto nos 
artigos 13.º e 19.º, estes valores máximos 
regulamentados da eurotarifa retalhista 
permanecem válidos até 30 de junho de 
2016.

Or. en
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Alteração 235
Lambert van Nistelrooij

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

Texto da Comissão Alteração

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

2. O valor retalhista (excluindo IVA) da 
eurotarifa que um prestador doméstico 
pode cobrar aos clientes de itinerância pela 
prestação de chamadas itinerantes 
regulamentadas pode variar para diferentes 
chamadas itinerantes, mas não pode 
exceder 0,20 EUR por minuto para as 
chamadas efetuadas ou 0,06 EUR por 
minuto para as chamadas recebidas, a partir 
de 1 de julho de 2012. O limite máximo
aplicável às chamadas efetuadas é reduzido 
para 0,15 EUR e 0,10 EUR, 
respetivamente em 1 de julho de 2013 e 1 
de julho de 2014, e o aplicável às 
chamadas recebidas é reduzido para 0,05
EUR em 1 de julho de 2013. Sem prejuízo 
do disposto no artigo 19.º, estes valores 
máximos regulamentados da eurotarifa 
retalhista permanecem válidos até 30 de 
junho de 2017.

Or. en

Alteração 236
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 237
Robert Goebbels

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

Texto da Comissão Alteração

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

2. O valor retalhista (excluindo IVA) da 
eurotarifa que um prestador doméstico 
pode cobrar aos clientes de itinerância pela 
prestação de chamadas itinerantes 
regulamentadas pode variar para diferentes 
chamadas itinerantes, mas não pode 
exceder 0,20 EUR por minuto para as 
chamadas efetuadas ou 0,04 EUR por 
minuto para as chamadas recebidas, a partir 
de 1 de julho de 2012. O limite máximo 
aplicável às chamadas efetuadas é reduzido 
para 0,15 EUR e 0,10 EUR, 
respetivamente em 1 de julho de 2013 e 1 
de julho de 2014, e o aplicável às 
chamadas recebidas é reduzido para 0,03 
EUR em 1 de julho de 2013. Sem prejuízo 
do disposto nos artigos 13.º e 19.º, estes 
valores máximos regulamentados da 
eurotarifa retalhista permanecem válidos 
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até 30 de junho de 2016. até 30 de junho de 2016.

Or. en

Justificação

Os encargos cobrados relativamente à receção de chamadas itinerantes deveriam ser 
abolidos ou, pelo menos, drasticamente reduzidos, pois a receção de chamadas domésticas é 
gratuita.  Tal como é gratuita a receção de SMS, quer domésticos quer itinerantes. 

Alteração 238
Jean-Pierre Audy

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

Texto da Comissão Alteração

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

2. O valor retalhista (excluindo IVA) da 
eurotarifa que um prestador doméstico 
pode cobrar aos clientes de itinerância pela 
prestação de chamadas itinerantes 
regulamentadas pode variar para diferentes 
chamadas itinerantes, mas não pode 
exceder 0,32 EUR por minuto para as 
chamadas efetuadas ou 0,11 EUR por 
minuto para as chamadas recebidas, a partir 
de 1 de julho de 2012. O limite máximo 
aplicável às chamadas efetuadas é reduzido 
para 0,28 EUR e 0,18 EUR,
respetivamente em 1 de julho de 2013 e 1 
de julho de 2014, e o aplicável às 
chamadas recebidas é reduzido para 0,10 
EUR e 0,08 EUR, respetivamente em 
1 de julho de 2013 e em 1 de julho de 
2014. Sem prejuízo do disposto no artigo 
19.º, estes valores máximos 
regulamentados da eurotarifa retalhista 
permanecem válidos até 30 de junho de 
2017.

Or. en

Justificação

As regards caps on voice, it is suggested to ensure by 2014 a 200% margin, as recommended 
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by the BEREC in its “Analysis of the European Commission’s Proposal for a Regulation on 
Roaming”. In this document, it indeed “considers that the extent of gaps proposed by the 
Commission between some of the corresponding wholesale and retail caps seems hard to 
justify. Smaller gaps (in general, with retail no more than 3x wholesale) should still leave 
sufficient room for new entry and for retail competition to develop. If competition 
nevertheless does not develop sufficiently in practice and caps have to be retained, even the 
reduced gaps suggested by BEREC as sufficient to permit market entry would be unjustifiably 
wide.” To achieve such objetive: the wholesale caps should be maintained at the level 
proposed by the Commission, which is appropriate (therefore no additional amendment is 
needed), the retail caps for call received should be maintained at the level proposed by the 
European Commission for 2012 and 2013, and should be further decreased in 2014, the 
objetive is for the retail caps for calls made and received in 2014 to match the BEREC 
proposals for 2014. Such levels should be maintained until June 2017 so that the Commission 
has enough time to carry out an in-depth review and if need be, make appropriate proposals 
as stated in Article 19.

Alteração 239
Silvia-Adriana Ţicău

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

Texto da Comissão Alteração

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

2. O valor retalhista (excluindo IVA) da 
eurotarifa que um prestador doméstico 
pode cobrar aos clientes de itinerância pela 
prestação de chamadas itinerantes 
regulamentadas pode variar para diferentes 
chamadas itinerantes, mas não pode 
exceder 0,32  EUR por minuto para as 
chamadas efetuadas ou 0,11  EUR por 
minuto para as chamadas recebidas, a partir 
de 1 de julho de 2012  . O limite máximo 
aplicável às chamadas efetuadas é reduzido 
para 0,28  EUR e 0,24 EUR, 
respetivamente em 1 de julho de 2013 e 1 
de julho de 2014,  e o aplicável às 
chamadas recebidas é reduzido para 0,10 
EUR  em 1 de julho de 2013  .

Or. ro
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Alteração 240
Robert Goebbels

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 241
András Gyürk

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 242
Pilar del Castillo Vera

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 3 – parágrafo 2



PE478.645v01-00 26/97 AM\888051PT.doc

PT

Texto da Comissão Alteração

Os prestadores domésticos devem aplicar 
automaticamente uma eurotarifa a todos os 
seus clientes de itinerância, exceto aos 
clientes de itinerância que já tenham 
optado deliberadamente por uma tarifa ou 
pacote de itinerância específico por via dos 
quais beneficiem, nas chamadas em 
itinerância regulamentadas, de uma tarifa
diferente da que lhes seria atribuída na 
ausência dessa opção.

Os prestadores domésticos aplicam 
automaticamente uma eurotarifa a todos os 
clientes de itinerância existentes, com 
exceção daqueles que já tenham optado 
deliberadamente por uma oferta que 
satisfaz as condições do n.º 6-A do artigo 
4.º ou uma tarifa ou pacote de itinerância 
específico por via dos quais beneficiem, 
nas chamadas em itinerância 
regulamentadas, de uma tarifa diferente da 
que lhes seria atribuída na ausência dessa 
opção.

Or. en

Alteração 243
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 5 

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 244
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. ro

Alteração 245
Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer

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

Texto da Comissão Alteração

5-A. A partir de 1 de julho de 2012, os 
prestadores domésticos que operam numa 
região de fronteira estabelecerão uma 
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zona tarifária de transição para as 
chamadas, de modo que os clientes 
pagarão uma tarifa uniforme, 
independentemente da nacionalidade da 
rede disponível.  As tarifas das chamadas 
das zonas de transição não serão mais 
elevadas do que as tarifas domésticas.  
Estas zonas estendem-se por 10 km de 
ambos os lados da fronteira.

Or. en

Alteração 246
Matthias Groote

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

Texto da Comissão Alteração

(5-A) Os prestadores domésticos apenas 
poderão restringir chamadas em 
itinerância quando um cliente 
expressamente o exigir ou quando a 
fatura tenha atingido um determinado 
limite.

Or. de

Alteração 247
Robert Goebbels, Judith A. Merkies

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A partir de 1 de julho de 2012, a tarifa 
grossista média que o operador de uma 
rede visitada pode cobrar ao operador 
doméstico do cliente pela prestação de 
mensagens SMS itinerantes 
regulamentadas com originação na referida 
rede visitada não excederá 0,03 EUR por 

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

cada mensagem SMS. O valor máximo da 
tarifa grossista média para uma mensagem 
SMS itinerante regulamentada é reduzido 
respetivamente para 0,02 EUR em 1 de 
julho de 2013 e para 0,01 EUR em 1 de 
julho de 2014. Sem prejuízo do disposto no 
artigo 13.º, a tarifa grossista regulamentada 
para mensagens SMS itinerantes
regulamentadas mantém-se em 0,01 EUR
até ao final do período de vigência do 
presente regulamento.

Or. en

Alteração 248
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. 1. A partir de 1 de julho de 2012, a tarifa 
grossista média que o operador de uma 
rede visitada pode cobrar ao operador 
doméstico do cliente pela prestação de 
mensagens SMS itinerantes 
regulamentadas com originação na referida 
rede visitada não excederá 0,03 EUR por 
cada mensagem SMS e é reduzido para 
0,02 EUR em 1 de julho de 2013 e para 
0,01 EUR em 1 de julho de 2014. Sem 
prejuízo do disposto no artigo 19.º, a tarifa 
grossista regulamentada para mensagens 
SMS itinerantes regulamentadas mantém-
se em 0,01 EUR até ao final do período de 
vigência do presente regulamento. 

Or. en

Justificação

As conservadoras estimativas de custos do ORECE variam entre 0,3 e 1,39 cêntimos de euro 
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por minuto, com uma média de 0,14 centavos.  Um preço de 2 cêntimos parece difícil de 
justificar, 1 cêntimo é mais oportuno.

Alteração 249
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 250
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena 
Kolarska-Bobińska

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A partir de 1 de julho de 2012, a tarifa 
grossista média que o operador de uma 
rede visitada pode cobrar ao operador 
doméstico do cliente pela prestação de 
mensagens SMS itinerantes 

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

regulamentadas com originação na referida 
rede visitada não excederá 0,03 EUR por 
cada mensagem SMS e é reduzido para 
0,02 EUR em 1 de julho de 2013 e 0,01 
EUR em 1 de julho de 2014. Sem prejuízo 
do disposto no artigo 13.º, a tarifa grossista 
regulamentada para mensagens SMS 
itinerantes regulamentadas mantém-se em 
0,01 EUR até ao final do período de 
vigência do presente regulamento.

Or. en

Alteração 251
Gunnar Hökmark

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os prestadores domésticos 
disponibilizam a todos os seus clientes de 
itinerância, de forma clara e transparente, 
uma eurotarifa-SMS, em conformidade 
com o disposto no n.º 2. A eurotarifa-SMS 
não implica qualquer assinatura a ela 
associada ou outros encargos fixos ou 
recorrentes e pode ser combinada com 
quaisquer tarifas retalhistas, sob condição 
de se cumprirem as restantes disposições 
do presente artigo.

1. Os prestadores domésticos não 
discriminam, através de margens e preços 
substancialmente mais elevados, os 
clientes de itinerância relativamente aos 
clientes domésticos, e disponibilizam a 
todos os seus clientes de itinerância, de 
forma clara e transparente, uma eurotarifa-
SMS, em conformidade com o disposto no 
n.º 2.  A eurotarifa-SMS não implica 
qualquer assinatura a ela associada ou 
outros encargos fixos ou recorrentes e pode 
ser combinada com quaisquer tarifas 
retalhistas, sob condição de se cumprirem 
as restantes disposições do presente artigo.

Or. en

Alteração 252
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt
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Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

2. A partir de 1 de julho de 2012, o valor 
retalhista (excluindo IVA) da eurotarifa-
SMS que um prestador doméstico pode 
cobrar aos clientes de itinerância pelas 
mensagens SMS itinerantes 
regulamentadas enviadas por esses clientes 
pode variar consoante as mensagens, mas 
não excede 0,10 EUR. Sem prejuízo do 
disposto nos artigos 13.º e 19.º, o valor 
máximo regulamentado da eurotarifa-SMS 
retalhista permanece em 0,10 EUR até 30 
de junho de 2016. 

2. A partir de 1 de julho de 2012, o valor 
retalhista (excluindo IVA) da eurotarifa-
SMS que um prestador doméstico pode 
cobrar aos clientes de itinerância pelas 
mensagens SMS itinerantes 
regulamentadas enviadas por esses clientes 
pode variar consoante as mensagens, mas 
não excede 0,07 EUR. O limite máximo é 
reduzido para 0,06 EUR em 1 de julho de 
2013 e para 0,05 EUR em 1 de janeiro de 
2014. O valor máximo regulamentado da 
eurotarifa-SMS retalhista permanece em 
0,05 EUR até 30 de junho de 2014, data 
em que deixará de ser possível a 
diferenciação de preços entre as 
mensagens SMS domésticas e itinerantes.

Or. en

Alteração 253
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena 
Kolarska-Bobińska

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A partir de 1 de julho de 2012, o valor 
retalhista (excluindo IVA) da eurotarifa-
SMS que um prestador doméstico pode 
cobrar aos clientes de itinerância pelas 
mensagens SMS itinerantes 
regulamentadas enviadas por esses clientes 
pode variar consoante as mensagens, mas 
não excede 0,10 EUR. Sem prejuízo do 
disposto nos artigos 13.º e 19.º, o valor 
máximo regulamentado da eurotarifa-SMS 
retalhista permanece em 0,10 EUR até 30 
de junho de 2016. 

2. A partir de 1 de julho de 2012, o valor 
retalhista (excluindo IVA) da eurotarifa-
SMS que um prestador doméstico pode 
cobrar aos clientes de itinerância pelas 
mensagens SMS itinerantes 
regulamentadas enviadas por esses clientes 
é reduzido para 0,09 EUR em 1 de julho 
de 2012, para 0,07 EUR em 1 de julho de 
2013 e para 0,05 EUR em 1 de julho de 
2014. Sem prejuízo do disposto nos 
artigos 13.º e 19.º, o valor máximo 
regulamentado da eurotarifa-SMS 
retalhista permanece em 0,05 EUR até ao 
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final do período de vigência do presente 
regulamento.

Or. en

Alteração 254
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A partir de 1 de julho de 2012, o valor 
retalhista (excluindo IVA) da 
eurotarifa-SMS que um prestador 
doméstico pode cobrar aos clientes de 
itinerância pelas mensagens SMS 
itinerantes regulamentadas enviadas por 
esses clientes pode variar consoante as 
mensagens, mas não excede 0,10 EUR.
Sem prejuízo do disposto nos artigos 13.º e 
19.º, o valor máximo regulamentado da 
eurotarifa-SMS retalhista permanece em 
0,10 EUR até 30 de junho de 2016.

2. A partir de 1 de julho de 2012, o valor 
retalhista (excluindo IVA) da 
eurotarifa-SMS que um prestador 
doméstico pode cobrar aos clientes de 
itinerância pelas mensagens SMS 
itinerantes regulamentadas enviadas por 
esses clientes é reduzido para 0,09 EUR 
em 1 de julho de 2012, para 0,07 EUR em 
1 de julho de 2013 e para 0,06 EUR em 1 
de julho de 2014. Sem prejuízo do disposto 
nos artigos 13.º e 19.º, o valor máximo 
regulamentado da eurotarifa-SMS 
retalhista permanece em 0,06 EUR até 30 
de junho de 2016.

Or. en

Alteração 255
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A partir de 1 de julho de 2012, o valor 
retalhista (excluindo IVA) da 
eurotarifa-SMS que um prestador 
doméstico pode cobrar aos clientes de 
itinerância pelas mensagens SMS 
itinerantes regulamentadas enviadas por 

2. A partir de 1 de julho de 2012, o valor 
retalhista (excluindo IVA) da 
eurotarifa-SMS que um prestador 
doméstico pode cobrar aos clientes de 
itinerância pelas mensagens SMS 
itinerantes regulamentadas enviadas por 
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esses clientes pode variar consoante as 
mensagens, mas não excede 0,10 EUR. 
Sem prejuízo do disposto nos artigos 13.º e 
19.º, o valor máximo regulamentado da 
eurotarifa-SMS retalhista permanece em 
0,10 EUR até 30 de junho de 2016.

esses clientes pode variar consoante as 
mensagens, mas não excede 0,06 EUR.
Sem prejuízo do disposto nos artigos 13.º e 
19.º, o valor máximo regulamentado da 
eurotarifa-SMS retalhista permanece em 
0,06 EUR até 30 de junho de 2016.

Or. en

Alteração 256
Giles Chichester

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A partir de 1 de julho de 2012, o valor 
retalhista (excluindo IVA) da 
eurotarifa-SMS que um prestador 
doméstico pode cobrar aos clientes de 
itinerância pelas mensagens SMS 
itinerantes regulamentadas enviadas por 
esses clientes pode variar consoante as 
mensagens, mas não excede 0,10 EUR. 
Sem prejuízo do disposto nos artigos 13.º e 
19.º, o valor máximo regulamentado da 
eurotarifa-SMS retalhista permanece em 
0,10 EUR até 30 de junho de 2016.

2. A partir de 1 de julho de 2012, o valor 
retalhista (excluindo IVA) da 
eurotarifa-SMS que um prestador 
doméstico pode cobrar aos clientes de 
itinerância pelas mensagens SMS 
itinerantes regulamentadas enviadas por 
esses clientes não excede 0,08 EUR. Sem 
prejuízo do disposto nos artigos 13.º e 19.º, 
o valor máximo regulamentado da 
eurotarifa-SMS retalhista permanece em 
0,08 EUR até 30 de junho de 2016.

Or. en

Alteração 257
Amalia Sartori, Lara Comi

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A partir de 1 de julho de 2012, o valor 
retalhista (excluindo IVA) da 
eurotarifa-SMS que um prestador 
doméstico pode cobrar aos clientes de 

2. A partir de 1 de julho de 2012, o valor 
retalhista (excluindo IVA) da 
eurotarifa-SMS que um prestador 
doméstico pode cobrar aos clientes de 
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itinerância pelas mensagens SMS 
itinerantes regulamentadas enviadas por 
esses clientes pode variar consoante as 
mensagens, mas não excede 0,10 EUR.
Sem prejuízo do disposto nos artigos 13.º e 
19.º, o valor máximo regulamentado da 
eurotarifa-SMS retalhista permanece em 
0,10 EUR até 30 de junho de 2016.

itinerância pelas mensagens SMS 
itinerantes regulamentadas enviadas por 
esses clientes é reduzido para 0,09 EUR 
em 1 de julho de 2012, para 0,07 EUR em 
1 de julho de 2013 e para 0,06 EUR em 1 
de julho de 2014. Sem prejuízo do disposto 
nos artigos 13.º e 19.º, o valor máximo 
regulamentado da eurotarifa-SMS 
retalhista permanece em 0,06 EUR até 30 
de junho de 2016.

Or. en

Justificação

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

Alteração 258
Niki Tzavela

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A partir de 1 de julho de 2012, o valor 
retalhista (excluindo IVA) da 
eurotarifa-SMS que um prestador 
doméstico pode cobrar aos clientes de 
itinerância pelas mensagens SMS 
itinerantes regulamentadas enviadas por 
esses clientes pode variar consoante as 
mensagens, mas não excede 0,10 EUR. 
Sem prejuízo do disposto nos artigos 13.º e 
19.º, o valor máximo regulamentado da
eurotarifa-SMS retalhista permanece em 
0,10 EUR até 30 de junho de 2016.

2. A partir de 1 de julho de 2012, o valor 
retalhista (excluindo IVA) da 
eurotarifa-SMS que um prestador 
doméstico pode cobrar aos clientes de 
itinerância pelas mensagens SMS 
itinerantes regulamentadas enviadas por 
esses clientes é reduzido para 0,09 EUR 
em 1 de julho de 2012, para 0,07 EUR em 
1 de julho de 2013 e para 0,06 EUR em 1 
de julho de 2014. Sem prejuízo do disposto 
nos artigos 13.º e 19.º, o valor máximo 
regulamentado da eurotarifa-SMS 
retalhista permanece em 0,06 EUR até 30 
de junho de 2016.

Or. en
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Alteração 259
Lambert van Nistelrooij

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A partir de 1 de julho de 2012, o valor 
retalhista (excluindo IVA) da 
eurotarifa-SMS que um prestador 
doméstico pode cobrar aos clientes de 
itinerância pelas mensagens SMS
itinerantes regulamentadas enviadas por 
esses clientes pode variar consoante as 
mensagens, mas não excede 0,10 EUR. 
Sem prejuízo do disposto nos artigos 13.º e 
19.º, o valor máximo regulamentado da 
eurotarifa-SMS retalhista permanece em 
0,10 EUR até 30 de junho de 2016. 

2. A partir de 1 de julho de 2012, o valor 
retalhista (excluindo IVA) da 
eurotarifa-SMS que um prestador 
doméstico pode cobrar aos clientes de 
itinerância pelas mensagens SMS 
itinerantes regulamentadas enviadas por 
esses clientes pode variar consoante as 
mensagens, mas não excede 0,07 EUR. O 
limite máximo é reduzido para 0,06 EUR 
em 1 de julho de 2013 e para 0,05 EUR 
em 1 de janeiro de 2014.  Sem prejuízo do 
disposto no artigo 19.º, o valor máximo 
regulamentado da eurotarifa-SMS 
retalhista permanece em 0,05 EUR até 30 
de junho de 2017.

Or. en

Alteração 260
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido
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0,10 EUR até 30 de junho de 2016.

Or. en

Alteração 261
Robert Goebbels

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A partir de 1 de julho de 2012, o valor 
retalhista (excluindo IVA) da 
eurotarifa-SMS que um prestador 
doméstico pode cobrar aos clientes de 
itinerância pelas mensagens SMS 
itinerantes regulamentadas enviadas por 
esses clientes pode variar consoante as 
mensagens, mas não excede 0,10 EUR.
Sem prejuízo do disposto nos artigos 13.º e 
19.º, o valor máximo regulamentado da 
eurotarifa-SMS retalhista permanece em 
0,10 EUR até 30 de junho de 2016.

2. A partir de 1 de julho de 2012, o valor 
retalhista (excluindo IVA) da 
eurotarifa-SMS que um prestador 
doméstico pode cobrar aos clientes de 
itinerância pelas mensagens SMS 
itinerantes regulamentadas enviadas por 
esses clientes pode variar consoante as 
mensagens, mas não excede 0,07 EUR. O 
limite máximo é reduzido para 0,06 EUR 
em 1 de julho de 2013 e para 0,05 EUR 
em 1 de julho de 2014. Sem prejuízo do 
disposto nos artigos 13.º e 19.º, o valor 
máximo regulamentado da eurotarifa-SMS 
retalhista permanece em 0,05 EUR até 30 
de junho de 2016.

Or. en

Alteração 262
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A partir de 1 de julho de 2012, o valor 
retalhista (excluindo IVA) da 
eurotarifa-SMS que um prestador 
doméstico pode cobrar aos clientes de 
itinerância pelas mensagens SMS 
itinerantes regulamentadas enviadas por 

2. A partir de 1 de julho de 2012, o valor 
retalhista (excluindo IVA) da 
eurotarifa-SMS que um prestador 
doméstico pode cobrar aos clientes de 
itinerância pelas mensagens SMS 
itinerantes regulamentadas enviadas por 
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esses clientes pode variar consoante as 
mensagens, mas não excede 0,10 EUR.
Sem prejuízo do disposto nos artigos 13.º e 
19.º, o valor máximo regulamentado da 
eurotarifa-SMS retalhista permanece em 
0,10 EUR até 30 de junho de 2016. 

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

Or. en

Justificação

As regards caps on SMS, it is suggested to ensure by 2014 a 200% margin, as recommended 
by the BEREC in its “Analysis of the European Commission’s Proposal for a Regulation on 
Roaming”. In this document, it indeed “considers that the extent of gaps proposed by the 
Commission between some of the corresponding wholesale and retail caps seems hard to 
justify. Smaller gaps (in general, with retail no more than 3x wholesale) should still leave 
sufficient room for new entry and for retail competition to develop. If competition 
nevertheless does not develop sufficiently in practice and caps have to be retained, even the 
reduced gaps suggested by BEREC as sufficient to permit market entry would be unjustifiably 
wide.” To achieve such objetive: the wholesale caps should be maintained at the level 
proposed by the Commission, which is appropriate (therefore no additional amendment is 
needed), the retails caps should be further decreased after 2012, following the 200% margin 
principle, the objetive is for the retail cap in 2014 to match the BEREC proposals for 2014. 
Such levels should be maintained until June 2017 so that the Commission has enough time to 
carry out an in-depth review and if need be, make appropriate proposals as stated in Article 
19.

Alteração 263
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) Até 30 de junho de 2012, os 
prestadores definem os critérios de 
desempenho para a disponibilização das 
mensagens SMS em itinerância e deles 
informam o público. Os critérios de 
desempenho serão incluídos em cada 
oferta e nas faturas dos clientes da 
itinerância. Em caso algum uma 
mensagem SMS em itinerância pode 
chegar ao destinatário mais do que 5 
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minutos após o momento em que foi 
transmitida. Os prestadores domésticos 
não cobrarão qualquer encargo aos 
clientes da itinerância pela receção de 
mensagens SMS em itinerância que 
cheguem ao destinatário mais do que 5 
minutos após o momento em que foram 
transmitidas.

Or. ro

Alteração 264
Pilar del Castillo Vera

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os prestadores domésticos aplicam uma 
eurotarifa-SMS a todos os novos clientes 
de itinerância que não escolherem 
deliberadamente uma outra tarifa de 
mensagens SMS itinerantes ou um pacote 
tarifário para serviços de itinerância que 
inclua uma tarifa diferente para mensagens 
SMS itinerantes regulamentadas.

5. A partir de 1 de julho de 2009, os 
prestadores domésticos aplicam uma 
eurotarifa-SMS a todos os novos clientes 
de itinerância que não escolherem 
deliberadamente uma oferta que satisfaz 
as condições do n.º 6-A do artigo 4.º ou 
uma outra tarifa de mensagens SMS 
itinerantes ou um pacote tarifário para 
serviços de itinerância que inclua uma 
tarifa diferente para mensagens SMS 
itinerantes regulamentadas.

Or. en

Alteração 265
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Qualquer cliente de itinerância pode 
requerer, em qualquer momento, a 
mudança para ou de uma eurotarifa-SMS. 

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

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

Or. en

Alteração 266
Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer

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

Texto da Comissão Alteração

6-A. A partir de 1 de julho de 2012, os 
prestadores domésticos que operam numa 
região de fronteira estabelecerão uma 
zona tarifária de transição para os 
serviços SMS, de modo que os clientes 
pagarão uma tarifa uniforme, 
independentemente da nacionalidade da 
rede disponível. As tarifas das mensagens 
SMS das zonas de transição não serão 
mais elevadas do que as tarifas 
domésticas.  Estas zonas estendem-se por 
10 km de ambos os lados da fronteira.

Or. en

Alteração 267
Matthias Groote

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 6-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(6-A) Os prestadores domésticos apenas 
poderão restringir as mensagens SMS em 
itinerância quando um cliente 
expressamente o exigir ou quando a 
fatura tenha atingido um determinado 
limite.

Or. de

Alteração 268
Robert Goebbels, Judith A. Merkies

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. A partir de 1 de julho de 2012, a tarifa 
grossista média que o operador de uma 
rede visitada pode cobrar ao operador 
doméstico de um cliente de itinerância pela 
prestação de serviços de dados em 
itinerância regulamentados através dessa 
rede visitada não pode exceder um limite 
de salvaguarda de 0,25 EUR, que baixará 
para 0,15 EUR em 1 de julho de 2013 e 
para 0,10 EUR em 1 de julho de 2014, por 
cada megabyte de dados transmitido. Sem 
prejuízo do disposto no artigo 13.º, o valor 
máximo da tarifa grossista média para a 
prestação de serviços de dados em 
itinerância regulamentados mantém-se, até 
ao final do período de vigência do presente 
regulamento, em 0,10 EUR por megabyte 
de dados transmitidos.

Or. en

Alteração 269
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE
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Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. A tarifa grossista média que o operador 
de uma rede visitada pode cobrar ao 
operador da rede doméstica de um cliente 
de itinerância pela prestação de serviços 
regulamentados de itinerância de dados 
através daquela rede visitada não excederá 
um limite de salvaguarda de 10 EUR por 
cada gigabyte de dados transmitido. Sem 
prejuízo do disposto no artigo 13.º, o valor 
máximo da tarifa grossista média para a 
prestação de serviços de dados em 
itinerância regulamentados mantém-se, até 
ao final do período de vigência do presente 
regulamento, em 10 EUR por gigabyte de 
dados transmitidos.

Or. en

Alteração 270
Lambert van Nistelrooij

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A partir de 1 de julho de 2012, a tarifa 
grossista média que o operador de uma 
rede visitada pode cobrar ao operador 
doméstico de um cliente de itinerância pela 
prestação de serviços de dados em 
itinerância regulamentados através dessa 
rede visitada não pode exceder um limite 
de salvaguarda de 0,30 EUR, que baixará 
para 0,20 EUR em 1 de julho de 2013 e 
para 0,10 EUR em 1 de julho de 2014, por 
cada megabyte de dados transmitido. Sem 

1. A partir de 1 de julho de 2012, a tarifa 
grossista média que o operador de uma 
rede visitada pode cobrar ao operador de 
serviços de itinerância de um cliente de 
itinerância pela prestação de serviços de 
dados em itinerância regulamentados 
através dessa rede visitada não pode 
exceder um limite de salvaguarda de 0,05
EUR em 1 de julho de 2012, de 0,04 EUR
em 1 de julho de 2013 e de 0,03 EUR em 1 
de julho de 2014, por cada megabyte de 
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prejuízo do disposto no artigo 13.º, o valor 
máximo da tarifa grossista média para a 
prestação de serviços de dados em 
itinerância regulamentados mantém-se, até 
ao final do período de vigência do presente 
regulamento, em 0,10 EUR por megabyte 
de dados transmitidos.

dados transmitido. Sem prejuízo do 
disposto no artigo 19.º, o valor máximo da 
tarifa grossista média para a prestação de 
serviços de dados em itinerância 
regulamentados mantém-se, até ao final do 
período de vigência do presente 
regulamento, em 0,03 EUR por megabyte 
de dados transmitidos.

Or. en

Alteração 271
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. A partir de 1 de julho de 2012, a tarifa 
grossista média que o operador de uma 
rede visitada pode cobrar ao operador 
doméstico de um cliente de itinerância pela 
prestação de serviços de dados em 
itinerância regulamentados através dessa 
rede visitada não pode exceder um limite 
de salvaguarda de 50 EUR, que baixará 
para 40 EUR em 1 de julho de 2013 e para 
30 EUR em 1 de julho de 2014, por cada 
gigabyte de dados transmitido. Sem 
prejuízo do disposto no artigo 13.º, o valor 
máximo da tarifa grossista média para a 
prestação de serviços de dados em 
itinerância regulamentados mantém-se, até 
ao final do período de vigência do presente 
regulamento, em 30 EUR por gigabyte de 
dados transmitidos.

Or. en

Alteração 272
Niki Tzavela
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Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. A partir de 1 de julho de 2012, a tarifa 
grossista média que o operador de uma 
rede visitada pode cobrar ao operador 
doméstico de um cliente de itinerância pela 
prestação de serviços de dados em 
itinerância regulamentados através dessa 
rede visitada não pode exceder um limite 
de salvaguarda de 0,23 EUR, que baixará 
para 0,17 EUR em 1 de julho de 2013 e 
para 0,10 EUR em 1 de julho de 2014, por 
cada megabyte de dados transmitido. Sem 
prejuízo do disposto no artigo 13.º, o valor 
máximo da tarifa grossista média para a 
prestação de serviços de dados em 
itinerância regulamentados mantém-se, até 
ao final do período de vigência do presente 
regulamento, em 0,10 EUR por megabyte 
de dados transmitidos.

Or. en

Alteração 273
Miloslav Ransdorf

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. A partir de 1 de julho de 2012, a tarifa 
grossista média que o operador de uma 
rede visitada pode cobrar ao operador 
doméstico de um cliente de itinerância pela 
prestação de serviços de dados em 
itinerância regulamentados através dessa 
rede visitada não pode exceder um limite 
de salvaguarda de 0,05 EUR, que baixará 
para 0,04 EUR em 1 de julho de 2013 e 
para 0,03 EUR em 1 de julho de 2014, por 
cada megabyte de dados transmitido. Sem 
prejuízo do disposto no artigo 13.º, o valor 



AM\888051PT.doc 45/97 PE478.645v01-00

PT

máximo da tarifa grossista média para a 
prestação de serviços de dados em 
itinerância regulamentados mantém-se, até 
ao final do período de vigência do presente 
regulamento, em 0,10 EUR por megabyte 
de dados transmitidos.

máximo da tarifa grossista média para a 
prestação de serviços de dados em 
itinerância regulamentados mantém-se, até 
ao final do período de vigência do presente 
regulamento, em 0,03 EUR por megabyte 
de dados transmitidos.

Or. en

Alteração 274
Amalia Sartori, Lara Comi

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. A partir de 1 de julho de 2012, a tarifa 
grossista média que o operador de uma 
rede visitada pode cobrar ao operador 
doméstico de um cliente de itinerância pela 
prestação de serviços de dados em 
itinerância regulamentados através dessa 
rede visitada não pode exceder um limite 
de salvaguarda de 0,23 EUR, que baixará 
para 0,17 EUR em 1 de julho de 2013 e 
para 0,10 EUR em 1 de julho de 2014, por 
cada megabyte de dados transmitido. Sem 
prejuízo do disposto no artigo 13.º, o valor 
máximo da tarifa grossista média para a 
prestação de serviços de dados em 
itinerância regulamentados mantém-se, até 
ao final do período de vigência do presente 
regulamento, em 0,10 EUR por megabyte 
de dados transmitidos.

Or. en

Justificação

Os limites de salvaguarda previstos no presente regulamento devem deixar margem suficiente 
entre os preços retalhistas e grossistas para que novos concorrentes entrem no mercado de 
modo a fomentar a concorrência e garantir a melhor relação qualidade/preço aos 
consumidores. 
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Alteração 275
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. A partir de 1 de julho de 2012, a tarifa 
grossista média que o operador de uma 
rede visitada pode cobrar ao operador 
doméstico de um cliente de itinerância pela 
prestação de serviços de dados em 
itinerância regulamentados através dessa 
rede visitada não pode exceder um limite 
de salvaguarda de 0,20 EUR, que baixará 
para 0,10 EUR em 1 de julho de 2013 e 
para 0,05 EUR em 1 de julho de 2014, por 
cada megabyte de dados transmitido. Sem 
prejuízo do disposto no artigo 13.º, o valor 
máximo da tarifa grossista média para a 
prestação de serviços de dados em 
itinerância regulamentados mantém-se, até 
ao final do período de vigência do presente 
regulamento, em 0,05 EUR por megabyte 
de dados transmitidos.

Or. en

Alteração 276
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A partir de 1 de julho de 2012, a tarifa 
grossista média que o operador de uma 
rede visitada pode cobrar ao operador 
doméstico de um cliente de itinerância pela 
prestação de serviços de dados em 
itinerância regulamentados através dessa 
rede visitada não pode exceder um limite 
de salvaguarda de 0,30 EUR, que baixará 
para 0,20 EUR em 1 de julho de 2013 e 

1. A partir de 1 de julho de 2012, a tarifa 
grossista média que o operador de uma 
rede visitada pode cobrar ao operador 
doméstico de um cliente de itinerância pela 
prestação de serviços de dados em 
itinerância regulamentados através dessa 
rede visitada não pode exceder um limite 
de salvaguarda de 0,23 EUR, que baixará 
para 0,17 EUR em 1 de julho de 2013, para 
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para 0,10 EUR em 1 de julho de 2014, por 
cada megabyte de dados transmitido. Sem 
prejuízo do disposto no artigo 13.º, o valor 
máximo da tarifa grossista média para a 
prestação de serviços de dados em 
itinerância regulamentados mantém-se, até 
ao final do período de vigência do presente 
regulamento, em 0,10 EUR por megabyte 
de dados transmitidos.

0,10 EUR em 1 de julho de 2014 e para 
0,08 EUR em 1 de julho de 2015, por cada 
megabyte de dados transmitido. Sem 
prejuízo do disposto no artigo 13.º, o valor 
máximo da tarifa grossista média para a 
prestação de serviços de dados em 
itinerância regulamentados mantém-se, até 
ao final do período de vigência do presente 
regulamento, em 0,08 EUR por megabyte 
de dados transmitidos.

Or. en

Alteração 277
Marita Ulvskog

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. A partir de 1 de julho de 2012, a tarifa 
grossista média que o operador de uma 
rede visitada pode cobrar ao operador 
doméstico de um cliente de itinerância pela 
prestação de serviços de dados em 
itinerância regulamentados através dessa 
rede visitada não pode exceder um limite 
de salvaguarda de 0,05 EUR, que baixará 
para 0,04 EUR em 1 de julho de 2013 e 
para 0,03 EUR em 1 de janeiro de 2014, 
por cada megabyte de dados transmitido. O
valor máximo da tarifa grossista mantém-
se em 0,03 EUR por megabyte utilizado 
até 30 de junho de 2014, data em que 
deixará de ser possível a diferenciação de 
preços entre as chamadas itinerantes e 
domésticas.

Or. en

Alteração 278
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena 
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Kolarska-Bobińska

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. A partir de 1 de julho de 2012, a tarifa 
grossista média que o operador de uma 
rede visitada pode cobrar ao operador 
doméstico de um cliente de itinerância pela 
prestação de serviços de dados em 
itinerância regulamentados através dessa 
rede visitada não pode exceder um limite 
de salvaguarda de 200 EUR, que baixará 
para 150 EUR em 1 de julho de 2013 e 
para 100 EUR em 1 de julho de 2014, por 
cada gigabyte de dados transmitido. Sem 
prejuízo do disposto no artigo 13.º, o valor 
máximo da tarifa grossista média para a 
prestação de serviços de dados em 
itinerância regulamentados mantém-se, até 
ao final do período de vigência do presente 
regulamento, em 100 EUR por gigabyte de 
dados transmitidos.

Or. en

Alteração 279
Seán Kelly

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A partir de 1 de julho de 2012, a tarifa 
grossista média que o operador de uma 
rede visitada pode cobrar ao operador 
doméstico de um cliente de itinerância pela 
prestação de serviços de dados em 
itinerância regulamentados através dessa 
rede visitada não pode exceder um limite 
de salvaguarda de 0,30 EUR, que baixará 
para 0,20 EUR em 1 de julho de 2013 e 
para 0,10 EUR em 1 de julho de 2014, por 

1. A partir de 1 de julho de 2012, a tarifa 
grossista média que o operador de uma 
rede visitada pode cobrar ao operador 
doméstico de um cliente de itinerância pela 
prestação de serviços de dados em 
itinerância regulamentados através dessa 
rede visitada não pode exceder um limite 
de salvaguarda de 0,05 EUR, que baixará 
para 0,04 EUR em 1 de julho de 2013 e 
para 0,03 EUR em 1 de julho de 2014, por 
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cada megabyte de dados transmitido. Sem 
prejuízo do disposto no artigo 13.º, o valor 
máximo da tarifa grossista média para a 
prestação de serviços de dados em 
itinerância regulamentados mantém-se, até 
ao final do período de vigência do presente 
regulamento, em 0,10 EUR por megabyte 
de dados transmitidos.

cada megabyte de dados transmitido. Sem 
prejuízo do disposto no artigo 13.º, o valor 
máximo da tarifa grossista média para a 
prestação de serviços de dados em 
itinerância regulamentados mantém-se, até 
ao final do período de vigência do presente 
regulamento, em 0,03 EUR por megabyte 
de dados transmitidos.

Or. en

Alteração 280
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena 
Kolarska-Bobińska

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 281
Paul Rübig

Proposta de regulamento
Artigo 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 11.º-A



PE478.645v01-00 50/97 AM\888051PT.doc

PT

Cálculo do volume de dados para a tarifa 
grossista média

O volume de dados para a tarifa grossista 
média que o operador de uma rede 
visitada cobra ao operador doméstico do 
cliente de itinerância para a prestação dos 
serviços regulamentados de itinerância de 
dados por meio dessa rede visitada será 
calculado em terabytes.

Or. de

Justificação

A rápida evolução técnica no domínio das telecomunicações implica que a transmissão do 
volume de dados no mercado grossista tenha de ser calculada na ordem dos terabytes.

Alteração 282
Gunnar Hökmark

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

Texto da Comissão Alteração

1. Os prestadores de serviços de itinerância 
devem disponibilizar a todos os seus 
clientes de itinerância, de forma clara e 
transparente, uma eurotarifa-dados, em 
conformidade com o disposto no n.º 2. 
Essa eurotarifa-dados não pode conduzir à 
imposição de qualquer assinatura a ela 
associada ou outros encargos fixos ou 
recorrentes e pode ser combinada com 
qualquer tarifa retalhista.

1. Os prestadores de serviços de itinerância 
não devem discriminar, através de 
margens e preços substancialmente mais 
elevados, os clientes de itinerância 
relativamente aos clientes domésticos, e
devem disponibilizar a todos os seus 
clientes de itinerância, de forma clara e 
transparente, uma eurotarifa-dados, em 
conformidade com o disposto no n.º 2. 
Essa eurotarifa-dados não pode conduzir à 
imposição de qualquer assinatura a ela 
associada ou outros encargos fixos ou 
recorrentes e pode ser combinada com 
qualquer tarifa retalhista.

Or. en

Alteração 283
Robert Goebbels, Judith A. Merkies, Francesco De Angelis, Kathleen Van Brempt
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Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os prestadores de serviços de itinerância 
devem disponibilizar a todos os seus 
clientes de itinerância, de forma clara e 
transparente, uma eurotarifa-dados, em 
conformidade com o disposto no n.º 2. 
Essa eurotarifa-dados não pode conduzir à 
imposição de qualquer assinatura a ela 
associada ou outros encargos fixos ou 
recorrentes e pode ser combinada com 
qualquer tarifa retalhista.

1. Os prestadores de serviços de itinerância 
devem disponibilizar a todos os seus 
clientes de itinerância, de forma clara e 
transparente, uma eurotarifa-dados, em 
conformidade com o disposto no n.º 2. 
Essa eurotarifa-dados não pode conduzir à 
imposição de qualquer assinatura a ela 
associada ou outros encargos fixos ou 
recorrentes e pode ser combinada com 
qualquer tarifa retalhista. A eurotarifa-
dados deve contemplar o conceito da 
neutralidade da Internet relativamente a 
todas as utilizações de dados, em 
particular o acesso aos serviços VoIP e a 
outros serviços similares;

Or. en

Alteração 284
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Kathleen Van Brempt

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

Texto da Comissão Alteração

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

2. A partir de 1 de julho de 2012, o valor 
(sem IVA) da eurotarifa-dados retalhista 
que um prestador doméstico pode cobrar 
aos seus clientes de itinerância pela 
prestação de serviços de dados em 
itinerância regulamentados não pode 
exceder 0,50 EUR por megabyte. Esse 
limite diminui para 0,30 EUR e 0,20 EUR
por megabyte utilizado respetivamente em 
1 de julho de 2013 e 1 de janeiro de 2014. 
O valor máximo da tarifa retalhista 
regulamentada mantém-se em 0,20 EUR
por megabyte utilizado até 30 de junho de  
2014, data em que a diferenciação de 
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2016. preços entre os serviços de comunicação 
de dados a nível nacional e em regime de 
itinerância deixará de ser possível.

Or. en

Alteração 285
Seán Kelly

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

Texto da Comissão Alteração

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

2. A partir de 1 de julho de 2012, o valor 
(sem IVA) da eurotarifa-dados retalhista 
que um prestador doméstico pode cobrar 
aos seus clientes de itinerância pela 
prestação de serviços de dados em 
itinerância regulamentados não pode 
exceder 0,15 EUR por megabyte. Esse 
limite diminui para 0,12 EUR e 0,09 EUR
por megabyte utilizado respetivamente em 
1 de julho de 2013 e 1 de julho de 2014. 
Sem prejuízo do disposto nos artigos 13.º e 
19.º, o valor máximo da tarifa retalhista 
regulamentada mantém-se em 0,09 EUR
por megabyte utilizado até 30 de junho de 
2016.

Or. en

Alteração 286
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena 
Kolarska-Bobińska

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

que um prestador doméstico pode cobrar 
aos seus clientes de itinerância pela 
prestação de serviços de dados em 
itinerância regulamentados não pode 
exceder 500 EUR por gigabyte. Esse limite 
diminui para 300 EUR e 200 EUR por 
gigabyte utilizado respetivamente em 1 de 
julho de 2013 e 1 de julho de 2014. Sem 
prejuízo do disposto nos artigos 13.º e 19.º, 
o valor máximo da tarifa retalhista 
regulamentada mantém-se em 200 EUR
por gigabyte utilizado durante a vigência 
do presente regulamento.

Or. en

Alteração 287
Marita Ulvskog

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

Texto da Comissão Alteração

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

2. A partir de 1 de julho de 2012, o valor 
(sem IVA) da eurotarifa-dados retalhista 
que um prestador doméstico pode cobrar 
aos seus clientes de itinerância pela 
prestação de serviços de dados em 
itinerância regulamentados não pode 
exceder 0,15 EUR por megabyte. Esse 
limite diminui para 0,12 EUR e 0,09 EUR
por megabyte utilizado respetivamente em 
1 de julho de 2013 e 1 de janeiro de 2014. 
O valor máximo da tarifa retalhista 
regulamentada mantém-se em 0,09 EUR
por megabyte utilizado até 30 de junho de  
2014, data em que a diferenciação de 
preços entre os serviços de comunicação 
de dados a nível nacional e em regime de 
itinerância deixará de ser possível.

Or. en



PE478.645v01-00 54/97 AM\888051PT.doc

PT

Alteração 288
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

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

Texto da Comissão Alteração

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

2. A partir de 1 de julho de 2012, o valor 
(sem IVA) da eurotarifa-dados retalhista 
que um prestador doméstico pode cobrar 
aos seus clientes de itinerância pela 
prestação de serviços de dados em 
itinerância regulamentados não pode 
exceder 0,70 EUR por megabyte. Esse 
limite diminui para 0,50 EUR e  0,30 EUR
por megabyte utilizado respetivamente em 
1 de julho de 2013 e 1 de julho de 2014 e 
para 0,25 EUR em 1 de julho de 2015. 
Sem prejuízo do disposto nos artigos 13.º e 
19.º, o valor máximo da tarifa retalhista 
regulamentada mantém-se em 0,25 EUR
por megabyte utilizado até 30 de junho de 
2016.

Or. en

Alteração 289
Lena Kolarska-Bobińska

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

19.º, o valor máximo da tarifa retalhista 
regulamentada mantém-se em 0,30 EUR
por megabyte utilizado até 30 de junho de 
2016.

Or. en

Alteração 290
Giles Chichester

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

Texto da Comissão Alteração

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

2. A partir de 1 de julho de 2012, o valor 
(sem IVA) da eurotarifa-dados retalhista 
que um prestador doméstico pode cobrar 
aos seus clientes de itinerância pela 
prestação de serviços de dados em 
itinerância regulamentados não pode 
exceder 0,75 EUR por megabyte. Esse 
limite diminui para 0,50 EUR e 0,25 EUR 
por megabyte utilizado respetivamente em 
1 de julho de 2013 e 1 de julho de 2014. 
Sem prejuízo do disposto nos artigos 13.º e 
19.º, o valor máximo da tarifa retalhista 
regulamentada mantém-se em 0,25 EUR
por megabyte utilizado até 30 de junho de 
2016.

Or. en

Alteração 291
Amalia Sartori, Lara Comi

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

aos seus clientes de itinerância pela 
prestação de serviços de dados em 
itinerância regulamentados não pode 
exceder 0,70 EUR por megabyte. Esse 
limite diminui para 0,50 EUR e 0,30 EUR
por megabyte utilizado respetivamente em 
1 de julho de 2013 e 1 de julho de 2014. 
Sem prejuízo do disposto nos artigos 13.º e 
19.º, o valor máximo da tarifa retalhista 
regulamentada mantém-se em 0,30 EUR
por megabyte utilizado até 30 de junho de 
2016.

Or. en

Justificação

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

Alteração 292
Niki Tzavela

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 293
Ioannis A. Tsoukalas

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

Texto da Comissão Alteração

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

2. A partir de 1 de julho de 2012, o valor 
(sem IVA) da eurotarifa-dados retalhista 
que um prestador doméstico pode cobrar 
aos seus clientes de itinerância pela 
prestação de serviços de dados em 
itinerância regulamentados não pode 
exceder 100 EUR por gigabyte. Esse limite 
diminui para 60 EUR e 30 EUR por 
gigabyte utilizado respetivamente em 1 de 
julho de 2013 e 1 de julho de 2014. Sem 
prejuízo do disposto nos artigos 13.º e 19.º, 
o valor máximo da tarifa retalhista 
regulamentada mantém-se em 30 EUR por 
gigabyte utilizado até 30 de junho de 2016.

Or. en

Alteração 294
Lambert van Nistelrooij

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

Texto da Comissão Alteração

2. A partir de 1 de julho de 2012, o valor 
(sem IVA) da eurotarifa-dados retalhista 
que um prestador doméstico pode cobrar 
aos seus clientes de itinerância pela 
prestação de serviços de dados em 
itinerância regulamentados não pode 
exceder 0,90 EUR por megabyte. Esse 
limite diminui para 0,70 EUR e 0,50 EUR

2. A partir de 1 de julho de 2012, o valor 
(sem IVA) da eurotarifa-dados retalhista 
que um prestador doméstico pode cobrar 
aos seus clientes de itinerância pela 
prestação de serviços de dados em 
itinerância regulamentados não pode
exceder 0,25 EUR por megabyte. Esse 
limite diminui para 0,15 EUR e 0,10 EUR
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por megabyte utilizado respetivamente em 
1 de julho de 2013 e 1 de julho de 2014. 
Sem prejuízo do disposto nos artigos 13.º e
19.º, o valor máximo da tarifa retalhista 
regulamentada mantém-se em 0,50 EUR
por megabyte utilizado até 30 de junho de 
2016.

por megabyte utilizado respetivamente em 
1 de julho de 2013 e 1 de julho de 2014. 
Sem prejuízo do disposto no artigo 19.º, o 
valor máximo da tarifa retalhista 
regulamentada mantém-se em 0,10 EUR
por megabyte utilizado até 30 de junho de 
2016.

Or. en

Alteração 295
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

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

Texto da Comissão Alteração

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

2. A partir de 1 de julho de 2012, o valor 
(sem IVA) da eurotarifa-dados retalhista 
que um prestador doméstico pode cobrar 
aos seus clientes de itinerância pela 
prestação de serviços de dados em 
itinerância regulamentados não pode 
exceder 20 EUR por gigabyte. O montante 
máximo das tarifas retalhistas para a 
prestação de serviços de itinerância de 
dados de volume inferior a 1 gigabyte
deve corresponder a, no máximo, 20 EUR 
por gigabyte. Sem prejuízo do disposto nos 
artigos 13.º e 19.º, o valor máximo da tarifa 
retalhista regulamentada mantém-se em 
20 EUR por gigabyte utilizado até 30 de 
junho de 2016.

Or. en

Alteração 296
Robert Goebbels, Kathleen Van Brempt

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 2 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

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

2. A partir de 1 de julho de 2012, o valor 
(sem IVA) da eurotarifa-dados retalhista 
que um prestador doméstico pode cobrar 
aos seus clientes de itinerância pela 
prestação de serviços de dados em 
itinerância regulamentados não pode 
exceder 0,50 EUR por megabyte. Esse 
limite diminui para 0,30 EUR e 0,20 EUR
por megabyte utilizado respetivamente em 
1 de julho de 2013 e 1 de julho de 2014. 
Sem prejuízo do disposto nos artigos 13.º e 
19.º, o valor máximo da tarifa retalhista 
regulamentada mantém-se em 0,20 EUR
por megabyte utilizado até 30 de junho de 
2016. Os prestadores domésticos não 
devem ser autorizados a cobrar aos 
clientes de itinerância um montante 
suplementar pela utilização de aplicações 
ou serviços como VoIP.

Or. en

Alteração 297
Jean-Pierre Audy

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

Texto da Comissão Alteração

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

2. A partir de 1 de julho de 2012, o valor 
(sem IVA) da eurotarifa-dados retalhista 
que um prestador doméstico pode cobrar 
aos seus clientes de itinerância pela 
prestação de serviços de dados em 
itinerância regulamentados não pode 
exceder 0,90 EUR por megabyte. Esse 
limite diminui para 0,70 EUR e 0,30 EUR
por megabyte utilizado respetivamente em 
1 de julho de 2013 e 1 de julho de 2014. 
Sem prejuízo do disposto no artigo 19.º, o 
valor máximo da tarifa retalhista 
regulamentada mantém-se em 0,30 EUR



PE478.645v01-00 60/97 AM\888051PT.doc

PT

por megabyte utilizado até 30 de junho de 
2016.

por megabyte utilizado até 30 de junho de 
2017.

Or. en

Justificação

It is suggested to ensure a 200% margin after 2014, as recommended by the BEREC in its 
“Analysis of the European Commission’s Proposal for a Regulation on Roaming”. In this 
document, it indeed “considers that the extent of gaps proposed by the Commission between 
some of the corresponding wholesale and retail caps seems hard to justify. Smaller gaps (in 
general, with retail no more than 3x wholesale) should still leave sufficient room for new 
entry and for retail competition to develop. If competition nevertheless does not develop 
sufficiently in practice and caps have to be retained, even the reduced gaps suggested by 
BEREC as sufficient to permit market entry would be unjustifiably wide.” To achieve such 
objetive: the retail caps should be decreased following the 200% margin principle, the 
objetive is for the retail cap in 2014 to match the BEREC proposal for 2014. Such levels 
should be maintained until June 2017 so that the Commission has enough time to carry out an 
in-depth review and if need be, make appropriate proposals as stated in Article 19.

Alteração 298
Silvia-Adriana Ţicău

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

Texto da Comissão Alteração

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

2. A partir de 1 de julho de 2012, o valor 
(sem IVA) da eurotarifa-dados retalhista 
que um prestador doméstico pode cobrar 
aos seus clientes de itinerância pela 
prestação de serviços de dados em 
itinerância regulamentados não pode 
exceder 0,45 EUR por megabyte. Esse 
limite diminui para 0,35 EUR e 0,25 EUR 
por megabyte utilizado respetivamente em 
1 de julho de 2013 e 1 de julho de 2014.

Or. ro
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Alteração 299
Silvia-Adriana Ţicău

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

Texto da Comissão Alteração

Cada prestador de serviços de itinerância 
fatura aos seus clientes de itinerância a 
prestação de qualquer serviço de dados em 
itinerância regulamentado a que se aplica 
uma eurotarifa-dados por cada kilobyte.

Cada prestador de serviços de itinerância 
fatura aos seus clientes de itinerância a 
prestação de qualquer serviço de dados em 
itinerância regulamentado a que se aplica 
uma eurotarifa-dados por cada megabyte.

Or. ro

Alteração 300
Pilar del Castillo Vera

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A partir de 1 de julho de 2012, os 
prestadores domésticos aplicam uma 
eurotarifa-dados a todos os novos clientes 
de itinerância que não escolherem 
deliberadamente uma outra tarifa de dados 
em itinerância ou um pacote tarifário para 
serviços de itinerância que preveja uma 
tarifa diferente para serviços de dados em 
itinerância regulamentados.

4. A partir de 1 de julho de 2012, os 
prestadores domésticos aplicam uma 
eurotarifa-dados a todos os novos clientes 
de itinerância que não escolherem 
deliberadamente uma oferta que preencha 
as condições estabelecidas no artigo 4.º, 
n.º 6-A ou uma outra tarifa de dados em 
itinerância ou um pacote tarifário para 
serviços de itinerância que preveja uma 
tarifa diferente para serviços de dados em 
itinerância regulamentados.

Or. en

Alteração 301
Ioannis A. Tsoukalas
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Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 302
Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

6-A. A partir de 1 de julho de 2012, os 
prestadores domésticos que operam numa 
região fronteiriça estabelecem uma zona 
tarifária de transição para os serviços de 
comunicação de dados em que os 
consumidores pagarão uma tarifa fixa 
independentemente da nacionalidade da 
rede disponível.  As tarifas de transição 
aplicáveis à comunicação de dados não 
devem exceder as tarifas nacionais.  Estas 
zonas devem abranger uma área de 10km 
em ambos os lados da fronteira.
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Or. en

Alteração 303
Paul Rübig

Proposta de regulamento
Artigo 12-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 12.º-A
Cálculo do volume de dados para a tarifa 

retalhista média 
O volume de dados para a eurotarifa-
dados retalhista média que um o 
prestador doméstico cobra aos clientes de 
itinerância pela prestação de serviços 
regulamentados de itinerância de dados 
deve ser calculado em gigabytes.

Or. de

Justificação

A rápida evolução técnica no domínio das telecomunicações implica que a transmissão do 
volume de dados no mercado retalhista tenha de ser calculada na ordem dos gigabytes.

Alteração 304
Robert Goebbels, Francesco De Angelis

Proposta de regulamento
Artigo 12-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 12.º-A
Tarifa única

A partir de 1 de julho de 2015, para além 
das suas tarifas em vigor, os operadores 
que ofereçam serviços de comunicações 
nacionais e em regime de itinerância 
devem disponibilizar e comunicar a todos 
os seus clientes uma tarifa única para 
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chamadas, SMS e utilização de dados, a 
qual deve oferecer preços idênticos 
independentemente de o consumidor se 
encontrar ou não em regime de 
itinerância.
A tarifa única não deve exceder os limites 
de preço estabelecidos no artigo 7.º, n.º 2, 
artigo 9.º, n.º 2, e artigo 12.º, n.º 2.

Or. en

Alteração 305
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Kathleen Van Brempt

Proposta de regulamento
Artigo 13

Texto da Comissão Alteração

Artigo 13.º Suprimido
Condições para a antecipação do termo 
da aplicação dos limites máximos das 

tarifas grossistas e retalhistas
1. Para avaliar o desenvolvimento da 
concorrência nos mercados da 
itinerância, o ORECE recolhe 
regularmente dados sobre a evolução das 
tarifas grossistas e retalhistas dos serviços 
de voz, SMS e de dados em itinerância. 
Esses dados são notificados pelo menos 
duas vezes por ano à Comissão, que os 
publica..
2. Se, após 30 de junho de 2018, a tarifa 
grossista média de um dos serviços de 
itinerância (voz, SMS ou dados) aplicável 
ao diferencial de tráfego entre operadores 
que não pertençam ao mesmo grupo for 
igual ou inferior a 75 % do limite máximo 
da tarifa grossista previsto no artigo 6.°, 
n.º 2, no artigo 8.º, n.º 1, e no artigo 11.º, 
n.º 1, o limite máximo da tarifa grossista 
para o serviço de itinerância em causa 
deixa de ser aplicável. A Comissão 
verifica regularmente, com base nos 
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dados de mercado recolhidos pelo 
ORECE, se aquela condição está 
preenchida e, em caso afirmativo, publica 
sem demora, na série C do Jornal Oficial 
da União Europeia, os dados 
comprovativos de que o limite máximo da 
tarifa grossista deixou de se aplicar ao 
serviço em causa.
3. Se, após a introdução da venda 
separada de serviços de itinerância a que 
se refere o artigo 5.º e antes de 1 de julho 
de 2016, o valor médio da tarifa retalhista 
a nível da União for igual ou inferior a 
75 % do limite máximo da tarifa retalhista 
previsto no artigo 7.°, n.º 2, no artigo 9.º, 
n.º 2, e no artigo 12.º, n.º 2, o limite 
máximo da tarifa retalhista para os 
serviços de itinerância em causa deixa de 
ser aplicável. A Comissão verifica 
regularmente, com base nos dados de 
mercado recolhidos pelo ORECE, se 
aquela condição está preenchida e, em 
caso afirmativo, publica sem demora, na 
série C do Jornal Oficial da União 
Europeia, os dados comprovativos de que 
o limite máximo da tarifa retalhista 
deixou de se aplicar ao serviço em causa.
4. O limite máximo em causa deixa de ser 
aplicável no primeiro dia do mês seguinte 
ao da publicação dos dados comprovativos 
de que estão preenchidas as condições a 
que se refere o n.º 2 ou o n.º 3, consoante 
o caso.

Or. en

Alteração 306
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena 
Kolarska-Bobińska

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 307
Robert Goebbels, Francesco De Angelis

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Se, após 30 de junho de 2018, a tarifa 
grossista média de um dos serviços de 
itinerância (voz, SMS ou dados) aplicável 
ao diferencial de tráfego entre operadores 
que não pertençam ao mesmo grupo for 
igual ou inferior a 75% do limite máximo 
da tarifa grossista previsto no artigo 6.°, 
n.º 2, no artigo 8.º, n.º 1, e no artigo 11.º, 
n.º 1, o limite máximo da tarifa grossista 
para o serviço de itinerância em causa 
deixa de ser aplicável. A Comissão verifica 
regularmente, com base nos dados de 
mercado recolhidos pelo ORECE, se 

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

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

Or. en

Alteração 308
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimida

Or. ro

Alteração 309
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena 
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Kolarska-Bobińska

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Se, após a introdução da venda separada 
de serviços de itinerância a que se refere o 
artigo 5.º e antes de 1 de julho de 2016, o 
valor médio da tarifa retalhista a nível da 
União for igual ou inferior a 75% do limite 
máximo da tarifa retalhista previsto no 
artigo 7.°, n.º 2, no artigo 9.º, n.º 2, e no 
artigo 12.º, n.º 2, o limite máximo da tarifa 
retalhista para os serviços de itinerância em 
causa deixa de ser aplicável. A Comissão 
verifica regularmente, com base nos dados 
de mercado recolhidos pelo ORECE, se 
aquela condição está preenchida e, em caso 
afirmativo, publica sem demora, na série C 
do Jornal Oficial da União Europeia, os 
dados comprovativos de que o limite 
máximo da tarifa retalhista deixou de se 
aplicar ao serviço em causa.

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

Or. en

Alteração 310
Robert Goebbels, Francesco De Angelis

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

3. O limite máximo da tarifa retalhista 
previsto no artigo 7.°, n.º 2, no artigo 9.º, 
n.º 2, e no artigo 12.º, n.º 2,  deixa de ser 
aplicável quando existir um verdadeiro 
mercado único de serviços de 
comunicações móveis com uma tarifa 
única, no qual sejam proibidas tarifas 
discriminatórias entre serviços de 
comunicações a nível nacional e a nível 
da UE. Uma vez preenchida essa 
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ser aplicável. A Comissão verifica 
regularmente, com base nos dados de 
mercado recolhidos pelo ORECE, se
aquela condição está preenchida e, em 
caso afirmativo, publica sem demora, na 
série C do Jornal Oficial da União 
Europeia, os dados comprovativos de que o 
limite máximo da tarifa retalhista deixou 
de se aplicar ao serviço em causa.

condição, a Comissão publica sem demora, 
na série C do Jornal Oficial da União 
Europeia, que o limite máximo da tarifa 
retalhista deixou de se aplicar ao serviço 
em causa.

Or. en

Alteração 311
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Se, após a introdução da venda 
separada de serviços de itinerância a que 
se refere o artigo 5.º e antes de 1 de julho 
de 2016, o valor médio da tarifa retalhista 
a nível da União for igual ou inferior a 
75 % do limite máximo da tarifa retalhista 
previsto no artigo 7.°, n.º 2, no artigo 9.º, 
n.º 2, e no artigo 12.º, n.º 2, o limite 
máximo da tarifa retalhista para os 
serviços de itinerância em causa deixa de 
ser aplicável. A Comissão verifica 
regularmente, com base nos dados de 
mercado recolhidos pelo ORECE, se 
aquela condição está preenchida e, em 
caso afirmativo, publica sem demora, na 
série C do Jornal Oficial da União 
Europeia, os dados comprovativos de que 
o limite máximo da tarifa retalhista 
deixou de se aplicar ao serviço em causa.

Suprimida

Or. ro

Alteração 312
Silvia-Adriana Ţicău
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Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. O limite máximo em causa deixa de ser 
aplicável no primeiro dia do mês seguinte 
ao da publicação dos dados comprovativos 
de que estão preenchidas as condições a 
que se refere o n.º 2 ou o n.º 3, consoante 
o caso.

4. O limite máximo em causa só será 
abolido quando se tenha a garantia de 
que as forças do mercado são suficientes 
para limitar os preços na medida 
considerada adequada pelos legisladores, 
em toda a UE e tanto para os utilizadores 
do turismo de massas como para quem se 
encontre frequentemente em regime de 
itinerância.

Or. en

Alteração 313
Robert Goebbels, Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

Proposta de regulamento
Artigo 14 – título

Texto da Comissão Alteração

Transparência das tarifas retalhistas para 
chamadas e mensagens SMS itinerantes 
regulamentadas

Transparência das tarifas retalhistas para 
chamadas e mensagens SMS itinerantes

Or. en

Alteração 314
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena 
Kolarska-Bobińska

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

Texto da Comissão Alteração

1. Para avisar o cliente de itinerância de 
que está sujeito a tarifas de itinerância ao 
efetuar ou receber chamadas ou enviar 

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

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

Or. en

Alteração 315
Teresa Riera Madurell

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Alteração 316
Robert Goebbels, Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

Há que proteger, em especial, os jovens menores de faturas exorbitantes.

Alteração 317
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena 
Kolarska-Bobińska

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Alteração 318
Robert Goebbels, Judith A. Merkies, Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 319
Robert Goebbels, Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

Há que proteger, em especial, os jovens menores de faturas exorbitantes.
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Alteração 320
Teresa Riera Madurell

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 321
Ioan Enciu

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Além do disposto no n.º 1, o cliente, 
onde quer que se encontre na União , tem o 
direito de pedir e receber gratuitamente 
mais informações personalizadas mais 
detalhadas sobre as tarifas de itinerância 
aplicáveis, na rede visitada, aos serviços de 
chamadas de voz, SMS, MMS e outros 
serviços de comunicação de dados e 
informações sobre as medidas de 

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

força do presente regulamento, através de 
uma chamada móvel de voz ou por SMS. O 
pedido é feito para o número de telefone 
gratuito designado para este efeito pelo 
prestador doméstico. As obrigações 
previstas no n.º 1 não se aplicam a 
dispositivos do tipo máquina a máquina 
(M-M) que utilizam comunicações móveis.

Or. en

Alteração 322
Sabine Verheyen, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Hans-Peter Mayer

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 3 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os prestadores domésticos devem oferecer 
a todos os utilizadores informações 
completas sobre a forma de não incorrer 
inadvertidamente em tarifas de 
itinerância.

Or. en

Alteração 323
Ioan Enciu

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os prestadores domésticos devem tomar as 
medidas necessárias para assegurar que 
os seus clientes de itinerância conheçam a 
existência da eurotarifa, da eurotarifa-SMS 
e da eurotarifa-dados. Em especial, devem 
comunicar aos clientes de itinerância as 
condições relativas à eurotarifa, as 
condições relativas à eurotarifa-SMS e, o 

Os prestadores domésticos devem 
informar ativamente os seus clientes de 
itinerância sobre a existência da eurotarifa, 
da eurotarifa-SMS e da eurotarifa-dados. 
Em especial, devem comunicar aos clientes 
de itinerância as condições relativas à 
eurotarifa, as condições relativas à 
eurotarifa-SMS e, o mais tardar a partir de 
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mais tardar a partir de 30 de junho de 2012, 
as condições relativas à eurotarifa-dados, 
como previsto no artigo 12.º, em cada caso 
de forma clara e objetiva. 
Subsequentemente, devem enviar um 
lembrete, com regularidade razoável, aos 
clientes que tiverem optado por outra 
tarifa.

30 de junho de 2012, as condições relativas 
à eurotarifa-dados, como previsto no 
artigo 12.º, em cada caso de forma clara e 
objetiva. Subsequentemente, devem enviar 
um lembrete, com regularidade razoável, 
aos clientes que tiverem optado por outra 
tarifa.

Or. en

Alteração 324
Robert Goebbels, Judith A. Merkies, Francesco De Angelis, Kathleen Van Brempt

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

Texto da Comissão Alteração

3-A. Os prestadores domésticos devem 
oferecer a todos os seus clientes a 
possibilidade de optarem, 
deliberadamente e a título gratuito, por 
um serviço que preste informações sobre 
o consumo acumulado, expresso na 
moeda em que os clientes em causa sejam 
faturados por serviços regulamentados de 
voz  ou de SMS em itinerância em países 
terceiros, e que garanta que, sem o 
consentimento expresso do cliente, a 
despesa acumulada relativa a serviços de 
itinerância de dados utilizados num 
determinado período de tempo não 
ultrapasse um limite financeiro específico.
Para esse efeito, os prestadores 
domésticos propõem um ou mais limites 
financeiros máximos para determinados 
períodos de utilização, desde que o cliente 
seja previamente informado dos limites 
correspondentes. Um destes limites 
referentes às despesas a pagar (limite 
financeiro aplicável por defeito) é de, 
aproximadamente, 50 EUR, mas não 
superior a este montante, por um período 
de faturação mensal (excluindo IVA). Os 
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prestadores domésticos podem ainda 
propor aos seus clientes de itinerância 
outros limites com valores máximos 
financeiros mensais diferentes, superiores 
ou inferiores.
O limite aplicável por defeito, referido no 
segundo e terceiro parágrafos, é aplicável 
a todos os clientes que não tenham optado 
por outro limite. Para clientes com idade 
inferior a 18 anos, o limite referente às 
despesas a pagar é de, aproximadamente, 
20 EUR,  mas não superior a este 
montante, por um período de faturação 
mensal (excluindo o IVA).
Os prestadores domésticos asseguram 
igualmente o envio de uma notificação 
para o telemóvel ou outro aparelho  do 
cliente itinerante, nomeadamente através
de uma mensagem SMS, quando os 
serviços itinerantes de SMS e voz tenham 
alcançado conjuntamente 50% e 80% do 
limite financeiro acordado.  Os clientes, 
que deverão ser maiores de 18 anos de 
idade, têm o direito de exigir que os seus 
operadores deixem de enviar tais 
notificações e de solicitar ao prestador 
doméstico, em qualquer momento e 
gratuitamente, que volte a prestar o 
referido serviço.
Todavia, quando este limite financeiro for 
ultrapassado, será enviada uma 
notificação para o telemóvel ou outro 
aparelho do cliente itinerante. Esta 
notificação  indica o procedimento a 
seguir se o cliente desejar continuar a 
usufruir dos serviços em questão e os 
custos a suportar por cada unidade de 
consumo adicional. Se o cliente não 
responder como requerido na notificação 
recebida, o prestador doméstico cessa 
imediatamente a prestação e a cobrança 
de serviços itinerantes de SMS e voz ao 
cliente, salvo se este solicitar a 
continuação ou a renovação da prestação 
desses serviços.
Sempre que um cliente de itinerância 
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pretender aderir à facilidade «limite  
financeiro» ou desistir da mesma, a 
alteração é efetuada gratuitamente no 
prazo de um dia útil a contar da receção 
do pedido e não pode estar sujeita a 
condições ou restrições associadas aos 
outros elementos da assinatura.

Or. en

Justificação

Convém também prever uma disposição sobre itinerância de SMS e voz a fim de evitar as 
faturas exorbitantes quando a itinerância tem lugar fora da UE.

Alteração 325
Matthias Groote

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

Texto da Comissão Alteração

(3-A) Os prestadores domésticos 
oferecerão aos seus clientes, 
gratuitamente, a possibilidade de 
consultar a importância das suas 
chamadas e mensagens SMS itinerantes, 
tanto em termos de número como de 
valor.  Esta informação deve ser 
atualizada pelo menos diariamente.

Or. de

Alteração 326
Paul Rübig

Proposta de regulamento
Artigo 14-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 14.º-A
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Após o envio de um SMS para a área de 
outro Estado-Membro, no caso de erro de 
transmissão, o prestador notificará o 
cliente imediatamente por SMS.

Or. de

Justificação

Para garantir uma comunicação transfronteiriça integral tem de ser assegurada a 
transmissão dos SMS.

Alteração 327
Giles Chichester

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

Texto da Comissão Alteração

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

1. Os prestadores domésticos devem 
assegurar que os seus clientes de 
itinerância, tanto antes como após a 
celebração de um contrato, estejam 
devidamente informados das tarifas 
aplicáveis aos serviços regulamentados de 
itinerância de dados que utilizarem, de 
modo a facilitar a compreensão, por parte 
dos clientes, das consequências financeiras 
dessa utilização e a permitir-lhes 
acompanhar e controlar as suas despesas 
com os serviços regulamentados de 
itinerância de dados, nos termos dos n.ºs 2 
e 3. Os mecanismos de salvaguarda a que 
se refere o n.º 3 não se aplicam aos clientes 
em regime de pré-pagamento, salvo se 
tiverem concluído um contrato em regime 
de pré-pagamento com um aumento 
automático do saldo.

Or. en

Justificação

Os clientes em regime de pré-pagamento com uma renovação automática do saldo devem ser 
protegidos de faturas exorbitantes, e reconhecemos que o texto original proposto pode excluir 
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inadvertidamente estes clientes. Também reconhecemos que alguns clientes em regime de 
pré-pagamento são impedidos de utilizar a itinerância de dados à luz das obrigações em 
vigor.

Alteração 328
Robert Goebbels, Judith A. Merkies, Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt

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

Texto da Comissão Alteração

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

1. Os prestadores domésticos devem 
assegurar que os seus clientes de 
itinerância, tanto antes como após a 
celebração de um contrato, estejam 
devidamente informados das tarifas 
aplicáveis aos serviços de itinerância de 
dados que utilizarem, dentro e fora do 
território da União, de modo a facilitar a 
compreensão, por parte dos clientes, das 
consequências financeiras dessa utilização 
e a permitir-lhes acompanhar e controlar as 
suas despesas com os serviços de 
itinerância de dados, nos termos dos n.ºs 2 
e 3. Os mecanismos de salvaguarda a que 
se refere o n.º 3 não se aplicam aos clientes 
que utilizam serviços de pré-pagamento 
sem recargas automáticas.

Or. en

Alteração 329
Sabine Verheyen, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Hans-Peter Mayer

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

Texto da Comissão Alteração

Se for adequado, os prestadores domésticos 
informam os seus clientes, antes da 
celebração de um contrato e 
subsequentemente de forma periódica, dos 

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

riscos de ligação e carregamento 
automático e não controlado de dados em 
itinerância. Os prestadores domésticos 
informam igualmente os seus clientes, de 
forma clara e facilmente compreensível, 
sobre o modo de desativar estas ligações 
automáticas à itinerância de dados a fim de 
evitar o consumo não controlado de 
serviços de itinerância de dados e a 
itinerância involuntária em regiões 
fronteiriças.

Or. en

Alteração 330
Ioan Enciu

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 331
Robert Goebbels, Judith A. Merkies, Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1 – parágrafo 2
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Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 332
Teresa Riera Madurell

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 333
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena 
Kolarska-Bobińska
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Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 334
Robert Goebbels, Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

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

Texto da Comissão Alteração

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

2. O prestador doméstico deve informar o 
cliente de itinerância, através de uma 
mensagem automática, de que se encontra 
em itinerância e transmitir-lhe informação 
personalizada básica sobre as tarifas 
aplicáveis à prestação de serviços de 
itinerância de dados no Estado-Membro em 
causa, exceto se o cliente, maior de 18 
anos, tiver notificado o prestador 
doméstico de que prescinde dessa 
informação.

Or. en

Justificação

Há que proteger, em especial, os jovens menores de faturas exorbitantes.
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Alteração 335
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena 
Kolarska-Bobińska

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 336
Teresa Riera Madurell

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

Texto da Comissão Alteração

A referida informação básica personalizada 
sobre tarifas deve ser enviada ao telemóvel 
ou outro aparelho do cliente de itinerância, 
nomeadamente através de uma mensagem
SMS, do correio eletrónico ou de uma 
janela instantânea no computador, sempre 
que este utilizar pela primeira vez, depois 

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

de ter entrado num Estado-Membro ou 
país terceiro diferente do da sua rede 
doméstica, um serviço regulamentado de 
itinerância de dados nesse Estado-Membro 
ou país terceiro. Essas informações devem 
ser prestadas gratuitamente no momento 
em que o cliente de itinerância utiliza um 
serviço regulamentado de itinerância de 
dados, através de um meio adequado para 
facilitar a receção e compreensão das 
mesmas.

Or. en

Alteração 337
Robert Goebbels, Judith A. Merkies, Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 338
Robert Goebbels, Judith A. Merkies, Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt
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Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 339
Robert Goebbels, Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

Há que proteger, em especial, os jovens menores de faturas exorbitantes.

Alteração 340
Robert Goebbels, Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

Há que proteger, em especial, os jovens menores de faturas exorbitantes.

Alteração 341
Robert Goebbels, Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

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

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

Cada prestador doméstico assegura 
igualmente o envio de uma notificação 
para o telemóvel ou outro aparelho do 
cliente de itinerância, nomeadamente 
através de uma mensagem SMS, do correio 
eletrónico ou de uma janela instantânea no 
computador, quando os serviços de 
itinerância de dados tiverem atingido 50% 
e 80 % do limite de volume ou financeiro 
acordado. Os clientes, que deverão ser 
maiores de 18 anos de idade, têm o direito 
de exigir que os seus operadores deixem de 
enviar tais notificações e têm o direito de 
exigir ao prestador doméstico, em qualquer 
momento e gratuitamente, que volte a 
prestar o referido serviço.

Or. en

Justificação

Há que proteger, em especial, os jovens menores de faturas exorbitantes.

Alteração 342
Robert Goebbels, Judith A. Merkies, Francesco De Angelis, Kathleen Van Brempt

Proposta de regulamento
Artigo 15-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 15.º-A
Comparação de preços

Todas as informações destinadas aos 
consumidores sobre serviços retalhistas de 
voz, SMS e dados em itinerância devem 
incluir IVA.
A Comissão deve igualmente investigar a 
transparência e a comparabilidade das 
diferentes tarifas propostas pelos 
operadores aos seus clientes e informar o 
Parlamento Europeu e o Conselho sobre 
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outras medidas necessárias para 
assegurar que os consumidores possam 
facilmente comparar as tarifas em 
questão, facilitando, assim, uma decisão 
de mudança de operador.

Or. en

Justificação

Na atualidade, não é possível comparar facilmente as diferentes tarifas de telefonia móvel 
oferecidas pelos operadores devido à complexidade dos respetivos formatos e "pacotes". A 
Comissão deveria debruçar-se sobre esta questão. A fim de não ocultar custos, convém 
também especificar que todas as informações sobre preços recebidas pelos clientes incluem
IVA.

Alteração 343
Robert Goebbels, Francesco De Angelis

Proposta de regulamento
Artigo 18 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

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

Os Estados-Membros definem o regime de 
sanções aplicáveis às infrações ao presente 
regulamento e tomam todas as medidas 
necessárias para garantir a respetiva 
aplicação. As sanções previstas devem ser 
efetivas, proporcionadas e dissuasivas. 
Devem incluir a obrigação de indemnizar 
os assinantes quando os operadores 
atrasem ou entravem a transferência de 
um assinante para um prestador 
alternativo de serviços de itinerância.  Os 
Estados-Membros devem notificar essas 
disposições à Comissão até 30 de março de 
2012 e devem notificá-la sem demora de 
qualquer subsequente alteração das 
mesmas.

Or. en
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Alteração 344
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt

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

Texto da Comissão Alteração

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

1. A fim de levar a efeito as alterações 
necessárias para a realização do mercado 
único dos serviços de comunicações 
telefónicas móveis, como requerido no 
artigo 4-A, a Comissão, após consulta do 
Organismo de Reguladores Europeus das 
Comunicações Eletrónicas (ORECE) e de 
outras partes interessadas, apresenta uma 
nova proposta ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho o mais tardar em 1 de janeiro de 
2013, que incluirá também uma proposta 
de atualização dos tetos a nível grossista 
para o período compreendido entre 1 de 
julho de 2016 e 30 de junho de 2020, 
tendo em conta a evolução das tarifas 
grossistas aplicáveis à prestação de 
serviços de comunicação de voz, SMS e de 
dados:

Or. en

Alteração 345
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena 
Kolarska-Bobińska

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 346
Adina-Ioana Vălean

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 347
Robert Goebbels, Francesco De Angelis

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Justificação

A diferença de preço entre tarifas  nacionais e tarifas de itinerância é o que mais importa .

Alteração 348
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Kathleen Van Brempt

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 349
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Kathleen Van Brempt

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en
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Alteração 350
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Kathleen Van Brempt

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 351
Robert Goebbels, Francesco De Angelis

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

Texto da Comissão Alteração

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

– em que medida os consumidores 
beneficiaram de reduções nos custos da 
prestação de serviços de comunicações 
móveis e a variedade de tarifas e produtos 
oferecidos aos consumidores com 
diferentes padrões de consumo;

Or. en

Alteração 352
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Kathleen Van Brempt

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 1 – travessão 4
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Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 353
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Kathleen Van Brempt

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 1 – travessão 5

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 354
Robert Goebbels, Francesco De Angelis

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 1 – travessão 5

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Alteração 355
Pilar del Castillo Vera

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 1 – travessão 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

- a implementação de soluções estruturais 
por parte dos operadores.

Or. en

Alteração 356
Pilar del Castillo Vera

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 1 – travessão 5-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

- em que medida a cláusula estabelecida 
no artigo 4.º, n.º 6-A, facilitou a 
consecução dos objetivos consignados no 
presente regulamento.

Or. en

Alteração 357
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Kathleen Van Brempt

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Se o relatório revelar que as medidas 
estruturais previstas no presente 
regulamento não são suficientes para 
promover a concorrência no mercado da 
itinerância em benefício dos 
consumidores europeus, a Comissão 

Suprimido
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apresentará propostas adequadas ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho para 
corrigir essa situação. A Comissão 
ponderará, em especial, a necessidade de 
alterar as medidas estruturais ou de 
prorrogar a duração de qualquer um dos 
limites máximos das tarifas retalhistas 
previstos nos artigos 7.º, 9.º e 12.º.

Or. en

Alteração 358
Robert Goebbels, Francesco De Angelis

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. Se o relatório revelar que as medidas 
estruturais previstas no presente 
regulamento não são suficientes para 
promover a concorrência no mercado da 
itinerância em benefício dos consumidores 
europeus no que respeita à criação de uma 
tarifa única, a Comissão apresentará 
propostas ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho que visem produzir as alterações 
estruturais necessárias para a realização 
de um verdadeiro mercado único dos 
serviços de comunicações móveis com 
uma tarifa única, no qual sejam proibidas 
tarifas discriminatórias entre
comunicações a nível nacional e a nível 
da UE.

Or. en

Alteração 359
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Artigo 22 – parágrafo 2



AM\888051PT.doc 97/97 PE478.645v01-00

PT

Texto da Comissão Alteração

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

A Comissão examina o presente 
regulamento o mais tardar até 30 de junho 
de 2020, à luz da experiência adquirida e 
dos progressos realizados no âmbito da 
sua aplicação e, se necessário, apresenta 
propostas.

Or. ro


