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PR_COD_1recastingam

Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
*** Processo de aprovação

***I Processo legislativo ordinário (primeira leitura)
***II Processo legislativo ordinário (segunda leitura)

***III Processo legislativo ordinário (terceira leitura)

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta no 
projecto de acto).

Alterações a um projecto de acto

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

O cabeçalho de qualquer alteração relativa a um acto existente, que o 
projecto de acto pretenda modificar, comporta uma terceira e uma quarta 
linhas, que identificam, respectivamente, o acto existente e a disposição 
visada do acto em causa. As partes transcritas de uma disposição de um acto 
existente que o Parlamento pretende alterar, sem que o projecto de acto o 
tenha feito, são assinaladas a negrito. As eventuais supressões respeitantes a 
esses excertos são evidenciadas do seguinte modo: [...].
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PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo à 
itinerância nas redes de comunicações móveis públicas da União (reformulação)
(COM(2011)0402 – C7-0190/2011 – 2011/0187(COD))

(Processo legislativo ordinário – reformulação)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho
(COM(2011)0402),

– Tendo em conta o n.º 2 do artigo 294.º e o artigo 114.º do Tratado sobre o Funcionamento 
da União Europeia, nos termos dos quais a proposta lhe foi apresentada pela Comissão
(C7-0190/2011),

– Tendo em conta o n.º 3 do artigo 294.º do Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia,

– Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social Europeu de (...)1,

– Tendo em conta o parecer do Comité das Regiões de (...)2,

– Tendo em conta o Acordo Interinstitucional, de 28 de Novembro de 2001, para um 
recurso mais estruturado à técnica de reformulação dos actos jurídicos3,

– Tendo em conta a carta endereçada em 25 de Novembro de 2011 pela Comissão dos 
Assuntos Jurídicos à Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia, nos termos do 
n.º 3 do artigo 87.º do seu Regimento,

– Tendo em conta os artigos 87.º e 55.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia e o 
parecer da Comissão do Mercado Interno e da Protecção dos Consumidores 
(A7-0000/2011),

A. Considerando que o Grupo Consultivo dos Serviços Jurídicos do Parlamento Europeu, do 
Conselho e da Comissão concluiu, no seu parecer, que a proposta em apreço não contém 
alterações de fundo para além das que nela foram identificadas como tal e que, no que diz 
respeito à codificação das disposições inalteradas dos actos precedentes com estas 
alterações, a proposta se cinge à codificação pura e simples dos textos existentes, sem 
alterações substantivas,

1. Aprova a posição em primeira leitura que se segue, tendo em conta as recomendações do 
Grupo Consultivo dos Serviços Jurídicos do Parlamento Europeu, do Conselho e da 

                                               
1 JO C 0 de 0.0.0000 p. 0./Ainda não publicado no Jornal Oficial.
2 JO C 0 de 0.0.0000 p. 0./Ainda não publicado no Jornal Oficial.
3 JO C 77 de 28.3.2002, p. 1.



PE476.117v01-00 6/45 PR\885090PT.doc

PT

Comissão;

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

3. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho e à 
Comissão, bem como aos Parlamentos nacionais.

Alteração 1
Proposta de regulamento
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

Por razões de coerência e segurança jurídica, convém especificar que as disposições 
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pertinentes da Directiva «Acesso», nomeadamente as relativas à não discriminação e à 
interoperabilidade, também se aplicam aos aspectos técnicos do acesso previstos no presente 
regulamento.

Alteração 2
Proposta de regulamento
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 3
Proposta de regulamento
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

(22) Os consumidores devem ter o direito 
de optar pela compra de serviços de 
itinerância separada do seu pacote móvel 
doméstico. Devem ser definidos princípios 
de base no que respeita à disponibilização 
da venda separada de serviços de 

(22) Os consumidores devem ter o direito, 
de uma forma acessível, de optar pela 
compra de serviços de itinerância separada 
do seu pacote móvel doméstico. Existem 
actualmente várias formas de 
implementar tecnicamente um dispositivo 
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itinerância, que deve ser estabelecida de 
forma coordenada em toda a União. Os 
consumidores devem poder escolher outro 
prestador de serviços de itinerância, sem 
mudar o número, de tal modo que seja 
garantida a interoperabilidade dos 
serviços, que serão prestados em qualquer 
ponto da União e com o mesmo nível de 
qualidade.

para a venda separada de serviços de 
itinerância, incluindo a IMSI dupla (duas 
identidades internacionais de assinante 
móvel num único cartão SIM), a IMSI 
única (partilha de uma identidade 
internacional de assinante móvel entre o
prestador doméstico e o prestador de 
serviços de itinerância) e combinações da 
IMSI dupla ou única com o direito de 
transferência do assinante para um 
prestador de um país visitado («local 
break out»). Embora não seja o objectivo 
do presente regulamento estabelecer uma 
solução técnica específica que vise 
permitir a venda separada de serviços de 
itinerância, mas sim preparar o caminho 
para a solução mais eficaz e eficiente, 
incluindo soluções combinadas a serem 
desenvolvidas pelo ORECE em estreita 
cooperação com a Comissão, devem ser 
definidos requisitos essenciais no que 
respeita às características técnicas que 
deverão ser cumpridas por qualquer 
dispositivo para a venda separada de 
serviços de itinerância. Esses requisitos 
essenciais devem incluir a introdução, de 
forma coordenada em toda a União, da 
possibilidade de os consumidores 
escolherem rápida e facilmente outro 
prestador de serviços de itinerância, sem 
mudar o número, sendo os serviços de 
itinerância prestados em qualquer ponto da 
União e com o mesmo nível de qualidade.
Além disso, não deve ser impedida a 
itinerância fora da União ou por 
nacionais de países terceiros no interior 
da União. Decorre dos requisitos 
essenciais que qualquer solução técnica 
deverá assegurar a interoperabilidade dos 
serviços.

Or. en

Justificação

O regulamento deve estabelecer os critérios essenciais que qualquer dispositivo para a venda 
separada de serviços de itinerância deverá cumprir, não devendo contudo determinar
qualquer método tecnológico específico.
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Alteração 4
Proposta de regulamento
Considerando 65

Texto da Comissão Alteração

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

(65) Para que as obrigações regulamentares 
sobre tarifas grossistas e retalhistas dos 
serviços de voz, SMS e de dados em 
itinerância não sejam mantidas por mais 
tempo do que o necessário uma vez que as 
soluções estruturais estejam plenamente 
implantadas e a concorrência esteja 
suficientemente desenvolvida no mercado 
da itinerância, a Comissão procederá à 
análise da aplicação do presente 
regulamento em 2016, a fim de 
determinar se os seus objectivos foram 
atingidos.

Or. en

Justificação

Os limites máximos das tarifas grossistas e retalhistas só devem ser suprimidos se existir uma 
concorrência efectiva. Esta decisão deve, portanto, ser tomada após as conclusões da 
análise, a qual deverá ser realizada em 2016 a fim de permitir tempo suficiente para o 
desenvolvimento de uma concorrência baseada nas medidas estruturais.



PE476.117v01-00 10/45 PR\885090PT.doc

PT

Alteração 5
Proposta de regulamento
Considerando 66-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(66-A) Existem grandes disparidades 
entre as tarifas de itinerância 
regulamentadas dentro da União e as 
tarifas de itinerância incorridas pelos 
consumidores quando viajam para fora do 
seu território, as quais continuam a ser 
elevadas em relação aos preços praticados 
na União. Dada a ausência de uma 
abordagem coerente das medidas de 
transparência e salvaguarda em matéria 
de itinerância fora da União, os 
consumidores não estão seguros quanto 
aos seus direitos, o que frequentemente os 
demove de utilizarem serviços móveis no 
estrangeiro. Este factor tem um impacto 
negativo indirecto no desenvolvimento do 
mercado interno dos serviços de 
itinerância. É, pois, necessário solucionar
esse problema, aplicando também certas 
medidas de transparência e de 
salvaguarda aos serviços de itinerância 
prestados fora da União.

Or. en

Justificação

Uma vez que os consumidores ainda correm o risco de receber uma factura exorbitante ao 
viajarem para países terceiros, certas disposições de salvaguarda devem ser alargadas de 
modo a incluírem serviços de itinerância (voz, SMS, dados) fora da União. Esta alteração faz 
parte de um bloco de alterações propostas para o efeito. As outras alterações em causa são: 
6, 8-9, 40-43, 46 (em parte) e 47-50. 

Alteração 6
Proposta de regulamento
Considerando 67

Texto da Comissão Alteração

(67) Para aumentar a transparência dos 
preços retalhistas das chamadas de 

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

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

Or. en

Alteração 7
Proposta de regulamento
Considerando 68

Texto da Comissão Alteração

(68) A transparência também requer que os 
prestadores forneçam informações sobre as 
tarifas de itinerância, nomeadamente sobre 
a eurotarifa e a tarifa plana global, se for 
caso disso, aquando da subscrição do 
serviço e sempre que as tarifas de 
itinerância sofram alterações. Os 
prestadores domésticos deverão prestar 
informações sobre as tarifas de itinerância 
através dos meios apropriados como sejam 
facturas, Internet, anúncios televisivos ou 

(68) A transparência também requer que os 
prestadores forneçam informações sobre as 
tarifas de itinerância, nomeadamente sobre 
a eurotarifa e a tarifa plana global, se for 
caso disso, aquando da subscrição do 
serviço e sempre que as tarifas de 
itinerância sofram alterações. Todas as 
informações e ofertas devem ser 
apresentadas de forma clara, exaustiva e 
facilmente acessível no que diz respeito
aos preços e às características do serviço.
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publicidade endereçada. Os prestadores 
domésticos deverão assegurar que todos os 
seus clientes de itinerância tenham 
conhecimento da existência de tarifas 
regulamentadas durante o período em 
causa e enviar uma comunicação clara e 
imparcial a estes clientes descrevendo as 
condições da eurotarifa e o direito de aderir 
ou renunciar à mesma.

Os prestadores domésticos deverão prestar 
informações sobre as tarifas de itinerância 
através dos meios apropriados como sejam 
facturas, Internet, anúncios televisivos ou 
publicidade endereçada. Os prestadores 
domésticos deverão assegurar que todos os 
seus clientes de itinerância tenham 
conhecimento da existência de tarifas 
regulamentadas durante o período em 
causa e enviar uma comunicação clara e 
imparcial a estes clientes descrevendo as 
condições da eurotarifa e o direito de aderir
ou renunciar à mesma.

Or. en

Justificação

A dissociação, embora possa trazer mais transparência no que se refere às tarifas dos
diferentes serviços móveis, pode também resultar numa maior complexidade tarifária. 
Portanto, os prestadores domésticos devem informar de forma clara os seus clientes sobre a 
possibilidade de escolherem um prestador alternativo de serviços de itinerância. Além disso, 
devem ser facultadas aos consumidores informações compreensíveis e transparentes no que 
diz respeito aos preços e às características do serviço.

Alteração 8
Proposta de regulamento
Considerando 70

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Alteração 9
Proposta de regulamento
Considerando 71

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 10
Proposta de regulamento
Considerando 74

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido
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Or. en

Justificação
Actualmente, os consumidores europeus estão protegidos por uma salvaguarda automática 
contra facturas exorbitantes pela utilização de serviços de dados em itinerância. Tanto os 
clientes em regime de pós-pagamento como os clientes em regime de pré-pagamento devem 
beneficiar do mesmo nível de protecção, pelo que não se deverá suprimir o mecanismo de 
salvaguarda para estes últimos.

Alteração 11
Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2 – alínea k)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação
A fim de solucionar os problemas apontados pelo ORECE, as mensagens MMS devem ser 
excluídas da definição de serviços de itinerância de dados, mantendo-se contudo abrangidas 
pelas disposições relativas à transparência.

Alteração 12
Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2 – alínea o)

Texto da Comissão Alteração

o) «Perfil de itinerância na União 
Europeia (UE)», um perfil predefinido 
para a prestação separada de serviços de 

Suprimida
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itinerância, fornecido adicionalmente a 
um perfil para a prestação de serviços de 
comunicações móveis domésticas no 
mesmo cartão SIM.

Or. en

Justificação

Embora a proposta da Comissão aponte numa direcção (IMSI dupla) que a relatora 
considera poder ser, tecnicamente, um meio viável de estimular a escolha do utilizador e a 
concorrência, podem também existir outras formas, como uma combinação de IMSI única
com o direito de transferência do assinante para um prestador de um país visitado («local 
break out»), que pode revelar-se globalmente mais atractiva. Por uma questão de princípio, o 
regulamento deve permanecer neutro quanto aos meios técnicos utilizados para a realização 
da dissociação, tendo também em conta a possibilidade de existirem, no futuro, novos 
métodos alternativos mais eficazes e eficientes.

Alteração 13
Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os preços da interligação 
relacionada com a oferta do dispositivo 
para a venda separada de serviços de 
itinerância previsto no artigo 5.º devem 
orientar-se para os custos.

Or. en

Justificação

Texto retirado do artigo 5.º, dado que os preços da interligação se referem à tarificação 
grossista.

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

Texto da Comissão Alteração

2. O acesso grossista à itinerância 
abrange o acesso a todos os elementos da 
rede e recursos conexos, serviços 

Suprimido
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pertinentes, software e sistemas de 
informação necessários para a prestação 
de serviços de itinerância aos clientes.

Or. en

Justificação

As modalidades de acesso e interligação previstas no presente regulamento devem ser 
coerentes com a Directiva 2002/19/CE (Directiva «Acesso»), a fim de minimizar o risco de 
diferentes interpretações que poderiam decorrer, por exemplo, da introdução de uma 
definição separada de «acesso» no presente regulamento. As disposições pertinentes da 
Directiva «Acesso» incluem obrigações relativas à não discriminação e à interoperabilidade. 
Cf. alteração 17.

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 16
Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Para assegurar uma abordagem 
regulamentar coerente do acesso grossista 
para a prestação de serviços de itinerância, 
o ORECE, em estreita cooperação com a 
Comissão, deve estabelecer orientações 
respeitantes às condições aplicáveis a esse 
acesso.

4. Para assegurar uma abordagem 
regulamentar coerente do acesso grossista 
para a prestação de serviços de itinerância, 
o ORECE, em estreita cooperação com a 
Comissão, deve, no prazo de seis meses a 
contar da adopção do presente 
regulamento, estabelecer orientações 
respeitantes às condições aplicáveis a esse 
acesso.

Or. en
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Alteração 17
Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. São aplicáveis ao acesso e à 
interligação nos termos do presente 
regulamento as disposições pertinentes 
dos artigos 3.º e 4.º («Quadro geral para o 
acesso e a interligação» e «Direitos e 
obrigações das empresas»), 9.º e 10.º 
(«Obrigações de transparência» e 
«Obrigação de não discriminação») e 12.º 
(«Obrigações de acesso e utilização de 
recursos de rede específicos»), da 
Directiva «Acesso».

Or. en

Alteração 18
Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os prestadores domésticos devem 
permitir que os seus assinantes tenham 
acesso aos serviços de voz, SMS e de 
dados em itinerância de qualquer prestador 
de serviços de itinerância alternativo 
interligado.

1. A partir de 1 de Julho de 2014, os 
prestadores domésticos devem permitir que 
os seus assinantes tenham acesso aos 
serviços de voz, SMS e de dados em 
itinerância de qualquer prestador de 
serviços de itinerância alternativo 
interligado.

Or. en

Alteração 19
Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

Os consumidores estão geralmente pouco dispostos a mudar para outras ofertas. A fim de 
lhes permitir fazer uma escolha informada, os prestadores domésticos devem ser obrigados a 
informar, de forma clara e compreensível, os seus clientes sobre as mudanças e a 
possibilidade de escolher um prestador alternativo de serviços de itinerância.

Alteração 20
Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A mudança de ou para um prestador 
alternativo de serviços de itinerância deve 
ser gratuita e não implicará a imposição de 
condições ou restrições associadas a 
elementos do contrato não respeitantes à 
itinerância e deve ser efectuada no prazo de 
cinco dias úteis, excepto no caso de o 
cliente de itinerância ter aderido a um 
pacote doméstico no qual as tarifas da 
itinerância diferem da eurotarifa, da 
eurotarifa-SMS ou da eurotarifa-dados, 
podendo nesta situação o prestador 

4. A mudança de ou para um prestador 
alternativo de serviços de itinerância, ou 
entre prestadores alternativos de serviços 
de itinerância, deve ser gratuita e não 
implicará a imposição de condições ou 
restrições associadas a elementos do 
contrato não respeitantes à itinerância e 
deve ser efectuada no prazo de três dias
úteis, excepto no caso de o cliente de 
itinerância ter aderido a um pacote 
doméstico no qual as tarifas da itinerância 
diferem da eurotarifa, da eurotarifa-SMS 
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doméstico adiar a mudança do antigo para 
o novo contrato de serviços de itinerância 
por um período especificado não superior a 
três meses.

ou da eurotarifa-dados, podendo nesta 
situação o prestador doméstico adiar a 
mudança do antigo para o novo contrato de 
serviços de itinerância por um período 
especificado não superior a dois meses.

Or. en

Justificação

O período necessário para fazer a mudança entre diferentes prestadores de serviços de 
itinerância é demasiado longo e não reflecte as expectativas dos consumidores. Assim, a 
mudança deve ser possível no prazo máximo de três dias úteis. No caso de o cliente ter 
aderido a um pacote doméstico que inclua tarifas da itinerância distintas da eurotarifa, da
eurotarifa-SMS ou da eurotarifa-dados, o período proposto de três meses para a mudança é 
demasiado longo e não deve exceder dois meses.

Alteração 21
Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Justificação

Ver a alteração 22, que aborda o caso de um operador colocar entraves à transferência para 
outro operador.

Alteração 22
Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. As autoridades reguladoras 
nacionais devem utilizar as suas 
competências, previstas no artigo 16.º, 
nomeadamente para assegurar que 
sanções apropriadas, que incluam a 
obrigação de indemnizar os assinantes, 
sejam aplicadas aos prestadores quando a 
transferência de um assinante para um 
prestador alternativo de serviços de 
itinerância é retardada ou entravada.

Or. en

Justificação

À semelhança das disposições da Directiva «Serviço Universal» relativas à portabilidade, e 
para assegurar coerência com a referida directiva, os prestadores não deverão ser obrigados 
a facilitar a celebração de contratos com os concorrentes (uma questão que também depende 
da forma como actua o prestador alternativo), mas devem estar sujeitos a sanções eficazes 
em caso de obstrução.

Alteração 23
Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. Para assegurar o desenvolvimento do 
mercado único, a implementação das 
soluções técnicas para o dispositivo de 
venda separada de serviços de itinerância 
deve, em especial, cumprir os seguintes 
requisitos essenciais:
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Or. en

Alteração 24
Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – alínea a) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a) a implementação das soluções técnicas 
deverá ocorrer simultaneamente em toda 
a União;

Or. en

Alteração 25
Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – alínea b) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b) os utilizadores finais deverão poder 
manter o seu número de telemóvel actual;

Or. en

Alteração 26
Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – alínea c) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c) os utilizadores finais devem poder 
mudar fácil e rapidamente para um 
prestador alternativo de serviços de 
itinerância e entre prestadores 
alternativos de serviços de itinerância, 
mantendo simultaneamente o seu 
operador doméstico;

Or. en
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Alteração 27
Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – alínea d) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d) não deve ser impedida a itinerância por 
cidadãos da União em países terceiros ou 
por cidadãos de países terceiros na União;

Or. en

Justificação

A formulação da proposta de regulamento deve permanecer neutra no que respeita à solução 
estrutural da dissociação. Tendo em conta o rápido desenvolvimento tecnológico, seria 
prematuro promover uma única solução, pois poderão surgir soluções mais adequadas no 
futuro. A proposta deve incidir sobre os requisitos essenciais que qualquer solução técnica 
deve reunir, inclusive a possibilidade de o consumidor manter o mesmo número. Decorre dos 
requisitos essenciais, bem como da Directiva «Acesso», que qualquer solução deve permitir 
um grau máximo de interoperabilidade para evitar qualquer aprisionamento tecnológico.

Alteração 28
Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. Para a venda separada de serviços de 
itinerância, os operadores devem certificar-
se de que os dispositivos que cumprem os 
requisitos constantes do n.º 1 estarão 
disponíveis o mais tardar em 1 de Julho de 
2014. Não serão impostos encargos 
directos aos consumidores finais pela 
utilização do dispositivo para a venda 
separada de serviços de itinerância.
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os custos, não devendo ser impostos 
encargos directos aos consumidores pela 
utilização do mesmo.

Or. en

Alteração 29
Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

3. O ORECE, após consulta dos 
interessados e em estreita cooperação com 
a Comissão, deve estabelecer, num período 
razoável, não superior a três meses após a 
adopção do presente regulamento, 
orientações que cumpram os requisitos 
essenciais estabelecidos no n.º 1 para as 
soluções técnicas harmonizadas 
respeitantes ao dispositivo de prestação 
separada de serviços de itinerância e para 
procedimentos harmonizados de mudança 
de prestador de serviços de itinerância. 
Mediante pedido fundamentado do 
ORECE, a Comissão pode alargar o 
referido período.

O ORECE deve proceder periodicamente 
à análise das orientações e, tendo em 
conta a sua aplicação prática, emitir 
orientações revistas, se necessário, para
cumprir de forma mais eficaz e eficiente 
os requisitos essenciais.

Or. en

Justificação

O ORECE deve acompanhar de perto a aplicação dessas orientações e emitir orientações 
revistas caso se revele necessário melhorar a eficácia e a eficiência das orientações iniciais.

Alteração 30
Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 4
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Texto da Comissão Alteração

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

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

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

Or. en

Justificação

A fim de estabelecer um acto juridicamente vinculativo e directamente aplicável, deve ser 
conferida à Comissão, após consulta do BEREC, a competência (mas não a obrigação) de 
adoptar actos delegados a fim de assegurar condições uniformes para a aplicação do 
dispositivo para a venda separada. A Comissão deve poder adoptar rapidamente esses actos 
delegados.

Alteração 31
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
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Alteração 32
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, 
respectivamente em 1 de Julho de 2013 e 
1 de Julho de 2014. Sem prejuízo do 
disposto no artigo 13.º, o valor máximo da 
tarifa grossista média mantém-se em 
0,06 EUR até ao final do período de 
vigência do presente regulamento.

2. A tarifa grossista média a que se refere o 
n.º 1 é aplicável entre quaisquer dois 
operadores e calculada durante um período 
de doze meses ou qualquer outro eventual 
período mais curto remanescente antes do 
termo da vigência de um limite máximo 
para a tarifa grossista média estabelecido 
no presente número ou do termo da 
vigência do presente regulamento. O valor 
máximo da tarifa grossista média é 
reduzido para 0,07 EUR e 0,04 EUR, 
respectivamente em 1 de Julho de 2013 e 
1 de Julho de 2014. Sem prejuízo do 
disposto no artigo 19.º, o valor máximo da 
tarifa grossista média mantém-se em 
0,04 EUR até ao final do período de 
vigência do presente regulamento.

Or. en

Alteração 33
Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

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

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 efectuadas ou 0,07 EUR por 
minuto para as chamadas recebidas, a partir 
de 1 de Julho de 2012. O limite máximo 
aplicável às chamadas efectuadas é 
reduzido para 0,15 EUR e 0,10 EUR, 
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respectivamente 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.

respectivamente em 1 de Julho de 2013 e 1 
de Julho de 2014, e o aplicável às 
chamadas recebidas é reduzido para 0,06
EUR em 1 de Julho de 2013 e 0,05 EUR 
em 1 de Julho de 2014. Sem prejuízo do 
disposto no artigo 19.º, estes valores 
máximos regulamentados da eurotarifa 
retalhista permanecem válidos até 30 de 
Junho de 2016.

Or. en

Alteração 34
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 recepção 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 
efectiva.

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 recepção do pedido e não pode 
estar sujeita a condições ou restrições 
associadas aos outros elementos da 
assinatura, com a ressalva de que, se o 
cliente de itinerância que aderiu a um 
pacote especial que inclua mais de um 
serviço de itinerância (a saber, voz, SMS 
e/ou dados) desejar mudar para uma 
eurotarifa, o prestador doméstico pode 
exigir-lhe que renuncie às vantagens dos 
restantes elementos do pacote. O prestador 
doméstico pode adiar uma mudança até ao 
termo de um período mínimo especificado, 
não superior a dois meses, durante o qual a 
tarifa de itinerância anterior tenha estado 
efectiva.

Or. en

Alteração 35
Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 36
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 0,07 EUR
em 1 de Julho de 2012, para 0,06 EUR em 
1 de Julho de 2013 e para 0,05 EUR em 1 
de Julho de 2014. Sem prejuízo do 
disposto no artigo 19.º, o valor máximo 
regulamentado da eurotarifa-SMS 
retalhista permanece em 0,05 EUR até 30 
de Junho de 2016.

Or. en



PE476.117v01-00 28/45 PR\885090PT.doc

PT

Alteração 37
Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Qualquer cliente de itinerância pode 
requerer, em qualquer momento, a 
mudança para ou de uma eurotarifa-SMS. 
A mudança deve ser gratuita e feita no 
prazo de um dia útil a contar da recepção 
do pedido e não pode estar sujeita a 
condições ou restrições associadas a outros 
elementos da assinatura para além da 
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 efectiva. 
Uma eurotarifa-SMS pode sempre ser 
combinada com uma eurotarifa.

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

Or. en

Alteração 38
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 

1. A partir de 1 de Julho de 2012, a tarifa 
grossista média que o operador de uma 
rede visitada pode cobrar ao operador 
doméstico de um cliente de itinerância pela 
prestação de serviços de dados em 
itinerância regulamentados através dessa 
rede visitada não pode exceder um limite 
de salvaguarda de 0,25 EUR, que baixará 
para 0,15 EUR em 1 de Julho de 2013 e 
para 0,10 EUR em 1 de Julho de 2014, por 
cada megabyte de dados transmitido. Sem 
prejuízo do disposto no artigo 19.º, o valor 
máximo da tarifa grossista média para a 
prestação de serviços de dados em 
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itinerância regulamentados mantém-se, até 
ao final do período de vigência do presente 
regulamento, em 0,10 EUR por megabyte 
de dados transmitidos.

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 39
Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

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

A partir de 1 de Julho de 2012, o 
valor (sem IVA) da 
eurotarifa-dados retalhista que um 
prestador doméstico pode cobrar 
aos seus clientes de itinerância pela 
prestação de serviços de dados em 
itinerância regulamentados não 
pode exceder 0,50 EUR por 
megabyte. Esse limite diminui para 
0,30 EUR e 0,20 EUR por 
megabyte utilizado respectivamente 
em 1 de Julho de 2013 e 1 de Julho 
de 2014. Sem prejuízo do disposto 
no artigo 19.º, o valor máximo da 
tarifa retalhista regulamentada 
mantém-se em 0,20 EUR por 
megabyte utilizado até 30 de Junho 
de 2016.

Or. en

Alteração 40
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 

5. Qualquer cliente de itinerância pode 
requerer, em qualquer momento, a 
mudança para ou de uma eurotarifa-dados 
respeitando as condições contratuais que 
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lhe sejam aplicáveis. A mudança deve ser 
gratuita e feita no prazo de um dia útil a 
contar da recepção 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.

lhe sejam aplicáveis. A mudança deve ser 
gratuita e feita no prazo de um dia útil a 
contar da recepção do pedido e não pode 
conduzir à imposição de condições ou 
restrições associadas a outros elementos da 
assinatura não respeitantes à itinerância. O 
prestador doméstico pode adiar tal 
mudança até ao termo de um período 
mínimo especificado, não superior a dois
meses, 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

Justificação

A mudança para ou de uma eurotarifa-dados deve ser possível no prazo máximo de um dia 
útil. No caso de o cliente ter aderido a um pacote doméstico que inclua tarifas de itinerância 
distintas da eurotarifa, da eurotarifa-SMS ou da eurotarifa-dados, o período proposto de três 
meses para a mudança é demasiado longo, não devendo portanto exceder dois meses.

Alteração 41
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 
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ao diferencial de tráfego entre operadores 
que não pertençam ao mesmo grupo for 
igual ou inferior a 75 % do limite máximo 
da tarifa grossista previsto no artigo 6.º, 
n.º 2, no artigo 8.º, n.º 1, e no artigo 11.º, 
n.º 1, o limite máximo da tarifa grossista 
para o serviço de itinerância em causa 
deixa de ser aplicável. A Comissão 
verifica regularmente, com base nos 
dados de mercado recolhidos pelo 
ORECE, se aquela condição está 
preenchida e, em caso afirmativo, publica 
sem demora, na série C do Jornal Oficial 
da União Europeia, os dados 
comprovativos de que o limite máximo da 
tarifa grossista deixou de se aplicar ao 
serviço em causa.
3. Se, após a introdução da venda 
separada de serviços de itinerância a que 
se refere o artigo 5.º e antes de 1 de Julho 
de 2016, o valor médio da tarifa retalhista 
a nível da União for igual ou inferior a 
75 % do limite máximo da tarifa retalhista 
previsto no artigo 7.º, n.º 2, no artigo 9.º, 
n.º 2, e no artigo 12.º, n.º 2, o limite 
máximo da tarifa retalhista para os 
serviços de itinerância em causa deixa de 
ser aplicável. A Comissão verifica 
regularmente, com base nos dados de 
mercado recolhidos pelo ORECE, se 
aquela condição está preenchida e, em 
caso afirmativo, publica sem demora, na 
série C do Jornal Oficial da União 
Europeia, os dados comprovativos de que 
o limite máximo da tarifa retalhista 
deixou de se aplicar ao serviço em causa.
4. O limite máximo em causa deixa de ser 
aplicável no primeiro dia do mês seguinte 
ao da publicação dos dados comprovativos 
de que estão preenchidas as condições a 
que se refere o n.º 2 ou o n.º 3, consoante 
o caso.

Or. en
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Justificação

Se a concorrência evoluir conforme o esperado e os preços diminuírem substancialmente 
abaixo das salvaguardas, estas tornam-se automaticamente menos importantes. A 
possibilidade da antecipação do termo da aplicação dos limites máximos das tarifas afigura-
se, tecnicamente, de complexa elaboração em termos adequados, e a garantia de 
concorrência proposta pela Comissão (o limiar de 75%) é abrupta. Portanto, a possibilidade 
da antecipação da supressão dos limites máximos deve estar ligada à revisão prevista no 
artigo 19.º (que se propõe seja alargado de modo a incluir o requisito da informação ao 
ORECE, proposto no artigo 13.º, n.º 1, pela Comissão).

Alteração 42
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 43
Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Para avisar o cliente de itinerância de que 
está sujeito a tarifas de itinerância ao 
efectuar 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 efectuar ou receber e às 
mensagens SMS que enviar no 
Estado-Membro visitado.

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

Alteração 44
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 45
Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Devem incluir também o número de 
telefone gratuito a que se refere o n.º 2 para 
obter informações mais pormenorizadas e 
informações sobre a possibilidade de 
aceder a serviços de emergência através da 
marcação, gratuita, do número europeu de 
emergência 112.

Devem incluir também o número de 
telefone gratuito a que se refere o n.º 2 para 
obter informações mais pormenorizadas e,
se aplicável, informações sobre a 
possibilidade de aceder a serviços de 
emergência através da marcação, gratuita, 
do número europeu de emergência 112.

Or. en

Alteração 46
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 

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 
informações personalizadas mais 
detalhadas sobre as tarifas de itinerância 
aplicáveis, na rede visitada, aos serviços de 
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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.

chamadas de voz, SMS, MMS e outros 
serviços de comunicação de dados e 
informações sobre as medidas de 
transparência aplicáveis por força do 
presente regulamento, através de uma 
chamada móvel de voz ou por SMS. O 
pedido é feito para o número de telefone 
gratuito designado para este efeito pelo 
prestador doméstico. As obrigações 
previstas no n.º 1 não se aplicam a 
dispositivos do tipo máquina a máquina 
(M-M) ou a outros dispositivos que não 
suportem a funcionalidade SMS.

Or. en

Alteração 47
Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

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

Os prestadores domésticos devem 
assegurar que os seus clientes de 
itinerância, tanto antes como após a 
celebração de um contrato, estejam 
devidamente informados das tarifas 
aplicáveis aos serviços 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 de 
itinerância de dados, nos termos dos n.os 2 
e 3. Os mecanismos de salvaguarda a que 
se refere o n.º 3 aplicam-se aos clientes em 
regime de pré-pagamento ou de 
pós-pagamento.

Or. en

Alteração 48
Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 2 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 49
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 electrónico 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 recepção 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 electrónico 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 recepção e compreensão das mesmas.

Or. en
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Alteração 50
Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

Alargamento das mensagens de alerta sobre o limiar de interrupção de serviço aos países 
fora do território da UE, a fim de evitar facturas exorbitantes.

Alteração 51
Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. O presente artigo é igualmente 
aplicável a clientes que utilizem serviços 
de dados em itinerância fornecidos por 
um prestador doméstico de fora da União.

Or. en

Alteração 52
Proposta de regulamento
Artigo 18-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

Artigo 18.º-A
Exercício de delegação

1. O poder de adoptar actos delegados é 
conferido à Comissão nas condições 
estabelecidas no presente artigo.
2. O poder de adoptar actos delegados a 
que se refere o artigo 5.º é conferido à 
Comissão pela duração do presente 
regulamento.
3. Assim que adoptar um acto delegado, a 
Comissão notifica-o simultaneamente ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho.
4. Um acto delegado só pode entrar em 
vigor se não tiverem sido formuladas 
objecções pelo Parlamento Europeu ou 
pelo Conselho no prazo de dois meses a 
contar da notificação desse acto ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho ou se, 
antes do termo desse período, estes 
últimos tiverem informado a Comissão de 
que não formularão objecções. Este prazo 
pode ser prorrogado por dois meses por 
iniciativa do Parlamento Europeu ou do 
Conselho.

Or. en

Alteração 53
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 objectivos do presente 
regulamento. Para tal, a Comissão analisa, 

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

Or. en

Justificação

Dada a implementação de soluções de carácter estrutural em 2014, será prematuro avaliar o 
impacto no mercado da itinerância já em 2015. A avaliação deverá, portanto, ocorrer mais 
tarde, até 2016, de modo a obter uma imagem mais clara do funcionamento do mercado. É 
fundamental que os limites máximos apenas sejam suprimidos quando existir um mercado 
competitivo.

Alteração 54
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 e as tendências futuras 
previsíveis 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;

Or. en

Alteração 55
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 

2. Se o relatório revelar que as medidas 
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 
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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.

corrigir essa situação. A Comissão 
ponderará, em especial, a necessidade de 
alterar as medidas estruturais, de introduzir 
medidas adicionais ou de prorrogar a 
duração de qualquer um dos limites 
máximos das tarifas grossistas ou
retalhistas previstos nos artigos 6.º a 9.º e 
11.º a 12.º.

Or. en

Alteração 56
Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Além disso, a Comissão apresenta ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho, de dois 
em dois anos, após a apresentação do 
relatório previsto no n.º 1, um relatório 
sobre o funcionamento do regulamento. O
relatório deve conter as conclusões do 
acompanhamento da prestação de serviços 
de itinerância na União e uma avaliação 
dos progressos realizados para atingir os 
objectivos do presente regulamento, 
tomando por referência, nomeadamente, os 
elementos indicados no n.º 1.

3. Além disso, a Comissão apresenta ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho, no 
prazo de dois anos a contar de [data de 
entrada em vigor do presente 
regulamento], um relatório intercalar 
sobre o funcionamento do regulamento,
após o que produzirá relatórios, de dois 
em dois anos, após a apresentação do 
relatório previsto no n.º 1. Cada relatório 
deve conter as conclusões do 
acompanhamento da prestação de serviços 
de itinerância na União e uma avaliação 
dos progressos realizados para atingir os 
objectivos do presente regulamento, 
tomando por referência, nomeadamente, os 
elementos indicados no n.º 1.

Or. en

Alteração 57
Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Para avaliar o desenvolvimento da 
concorrência nos mercados da 
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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.

Or. en

Justificação

A revisão deve ser adiada um ano, a fim de permitir uma avaliação completa do 
desenvolvimento da concorrência nos diversos segmentos do mercado da itinerância. Deve 
também ser alargada, de modo a obrigar a Comissão a ponderar não só uma eventual 
extensão da duração dos limites de salvaguarda ou a alteração das medidas estruturais, mas 
também a alterar os limites de salvaguarda, caso não possam ser suprimidos, ou introduzir 
medidas estruturais adicionais. A Comissão deve guiar-se por relatórios periódicos do 
ORECE (uma disposição retirada do artigo 13.º proposto pela Comissão).
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

I. Introdução

Milhões de cidadãos europeus utilizam diariamente os seus telemóveis para telefonar, enviar e 
receber SMS ou para navegar na Internet. De dia para dia, aumenta o número de utilizadores 
de serviços de acesso móvel à Internet. Aumenta assim, de forma contínua, o grupo dos 
potenciais utilizadores dos serviços de itinerância (roaming). A título de exemplo, um 
inquérito recente do Eurobarómetro especial dedicado aos serviços de itinerância revela que 
praticamente três quartos dos inquiridos, durante a sua última estadia no estrangeiro, 
utilizaram serviços de chamadas de voz, envio de mensagens de texto ou navegação na 
Internet.1

Independentemente desta tendência, no estrangeiro, a maioria dos Europeus desliga os seus 
serviços móveis com receio de vir a ter aquilo a que se chama uma surpresa desagradável na 
factura. Muito frequentemente, o cidadão que regressa da sua viagem ao estrangeiro depara-se 
com facturas exorbitantes originadas pelos serviços de comunicações móveis a que recorreu 
no estrangeiro. Relativamente aos serviços de dados em itinerância, apenas 19% dos 
utilizadores de telemóveis que, no estrangeiro, se servem deles para navegar na Internet, 
consideram correctos os preços praticados.2 Segundo a Comissão, o custo médio actual por 
cada megabyte transmitido é superior a 2 EUR, podendo, em casos extremos, ir até aos 12 
EUR.3 Esta situação anómala tem sobretudo a ver com o facto de continuar a existir muito 
pouca concorrência no mercado da itinerância.

O custo excessivo das tarifas de itinerância e a consequente utilização reduzida dos serviços 
de itinerância no seio da UE não beneficiam os consumidores europeus nem a economia 
europeia. Uma evolução deste tipo não é compatível com o princípio de um mercado interno 
digital.

Nesta perspectiva, a proposta de regulamento em apreço destina-se a solucionar tal questão. Já 
na sua Agenda Digital para a Europa4, de 2010, a Comissão estabeleceu o objectivo de 
harmonizar amplamente as tarifas dos serviços de itinerância e dos serviços domésticos até 
2015. Esta acção vem sendo reivindicada há anos pelo Parlamento Europeu, e a Comissão 
vem sendo pressionada a intervir por meio de propostas legislativas neste sentido. 

II. O anterior quadro regulamentar e as suas repercussões no mercado da itinerância

Já em Junho de 2007, o Parlamento Europeu, em conjunto com o Conselho, havia adoptado 

                                               
1 Eurobarómetro especial n.º 356, "Report on Roaming 2010", Fevereiro de 2011, 
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_356_en.pdf
2 Vide supra
3 Comissão Europeia, "Relatório intercalar sobre o estado de desenvolvimento dos serviços de roaming na UE", 
Junho 2010, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0356:FIN:pt:PDF
4 Comissão Europeia, "Uma Agenda Digital para a Europa", Maio 2010, http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0245:FIN:PT:PDF
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um primeiro regulamento relativo à itinerância nas redes telefónicas móveis públicas da 
Comunidade1, com o objectivo de contribuir para um bom funcionamento do mercado interno 
e, simultaneamente, obter um elevado nível de protecção dos consumidores, promovendo 
também a concorrência e a transparência no mercado. A Comissão avaliou, em 2008, as 
repercussões deste regulamento e chegou à conclusão de que a concorrência continuava ainda 
a não funcionar de modo satisfatório. Nesta perspectiva, apresentou novas propostas de 
alteração do regulamento relativo à itinerância nas redes telefónicas móveis públicas2. Estas 
alterações foram aprovadas pelo Parlamento Europeu e pelo Conselho, em Junho de 2009, e 
abrangem uma prorrogação do regulamento, bem como um alargamento do seu âmbito de 
aplicação a serviços de itinerância de SMS e de dados. Este regulamento alterado expira em 
30 de Junho de 2012.

O regulamento relativo à itinerância actualmente em vigor estabelece preços máximos para os 
serviços de voz e SMS em itinerância aos níveis grossista e retalhista. Também para os 
serviços de dados em itinerância foi estipulado um limite máximo de preços, contudo apenas 
ao nível grossista. 

De igual modo, foram introduzidas disposições em matéria de transparência em benefício dos 
consumidores. Assim, os operadores são obrigados a enviar aos seus clientes informações 
sobre os encargos envolvidos pelo serviço de itinerância, sempre que estes viajem para outro 
Estado-Membro. Além disso, para evitar surpresas desagradáveis na factura de serviços de 
dados em itinerância, passou a vigorar, por defeito, um limite máximo de despesa de 50 EUR 
para todos aqueles que não chegaram a optar por qualquer outro limite máximo. 

Do relatório intercalar sobre o estado de desenvolvimento dos serviços de roaming na UE3, 
apresentado pela Comissão em Julho de 2011, depreende-se que os operadores móveis da UE 
baixaram efectivamente as suas tarifas a nível de itinerância em função dos preços máximos 
estabelecidos para a UE. No entanto, continuam a não ser oferecidas aos consumidores 
quaisquer tarifas verdadeira e claramente abaixo dos preços máximos. A Comissão atribui 
esta situação sobretudo ao facto de a concorrência não ter sido suficientemente desenvolvida 
no mercado da itinerância, além de continuarem a existir problemas estruturais. 

III. Proposta da Comissão com vista a uma reformulação do regulamento relativo à 
itinerância

Com o objectivo de promover uma maior concorrência, a proposta de regulamento da 
Comissão aponta para uma abordagem com duas vertentes. Adicionalmente às tarifas 
máximas já existentes, deverão agora ser também introduzidas medidas estruturais. 

1. Medidas estruturais

A proposta de regulamento prevê duas medidas estruturais concretas, destinadas a abordar o 
                                               
1 Regulamento (CE) n.º 717/2007, http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32007R0717:PT:NOT
2 Regulamento (CE) n.º 544/2009, http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:167:0012:0023:PT:PDF
3 Comissão Europeia, "Relatório intercalar sobre o estado de desenvolvimento dos serviços de roaming na UE", 
Junho 2010, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0356:FIN:pt:PDF
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problema de base que é a falta de concorrência no mercado comunitário da itinerância. A 
relatora congratula-se com esta nova abordagem inovadora, mas considera que existem 
potencialidades para uma melhoria relativamente aos projectos de implementação propostos. 

a) Acesso grossista à itinerância

Aos operadores alternativos, que não dispõem de uma rede própria (por exemplo, operadores 
de redes móveis virtuais (MVNO - Mobile Virtual Network Operator), devem ser dadas 
facilidades para entrar no mercado da itinerância na medida em que os operadores de rede, em 
outros Estados-Membros, são obrigados a dar-lhes acesso às suas redes a preços grossistas 
regulamentados (o chamado "acesso grossista à itinerância"). Este facto deverá dar origem a 
mais concorrência entre os operadores no mercado da itinerância, criando assim maiores 
incentivos para que sejam oferecidos preços e serviços mais atractivos aos clientes. 

Para garantir a todos os operadores alternativos o acesso equitativo ao nível grossista, no 
entender da relatora, a medida da concessão do acesso deveria ser complementada com uma 
obrigatoriedade de não discriminação. Deste modo, a medida estaria de acordo com as
disposições da Directiva "Acesso"1, de 2002. A obrigatoriedade de concessão do acesso 
apenas pode obter o almejado êxito se os operadores de rede se comprometerem a tratar em pé 
de igualdade todos os pedidos dos operadores alternativos. 

b) Venda separada de serviços de itinerância 

A segunda medida estrutural diz respeito ao nível retalhista: os clientes também poderão, 
futuramente, adquirir serviços de itinerância a outro operador que não o seu prestador de 
serviços de comunicações móveis domésticas. Assim sendo, os clientes poderão celebrar, 
separadamente do seu prestador nacional de serviços de comunicações móveis, um contrato 
de serviços de itinerância mais vantajoso com um operador concorrente (a chamada "venda 
separada de serviços de itinerância").

No essencial, a relatora considera útil e adequada esta medida que visa a dissociação, sendo 
apenas duvidoso se deverá ser definida já no regulamento a respectiva implementação técnica. 
Do ponto de vista da relatora, face ao rápido desenvolvimento tecnológico actual, o 
desenvolvimento do perfil de itinerância da UE deveria ser desenvolvido pelo Organismo de 
Reguladores Europeus das Comunicações Electrónicas (ORECE), em estreita cooperação com 
a Comissão. O regulamento relativo à itinerância deve formular unicamente os princípios aos 
quais uma futura solução técnica deve obedecer (p. ex., a manutenção do número de telefone).

2. Preços máximos

Até que as medidas estruturais entrem plenamente em vigor e a concorrência proporcione 
preços favoráveis dos serviços retalhistas, a proposta de regulamento deverá baixar 
gradualmente os actuais preços máximos à escala grossista e retalhista para serviços vocais e 
SMS, além de introduzir pela primeira vez um limite máximo para preços retalhistas de 
serviços móveis de dados. A Comissão propõe que, a partir de Julho de 2014, os clientes de 

                                               
1 Directiva 2002/19/CE, http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:108:0007:0007:PT:PDF
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serviços de itinerância paguem, quando no estrangeiro, os seguintes valores máximos: 24 
cêntimos por minuto nas chamadas efectuadas, 10 cêntimos por minuto nas chamadas 
recebidas, 10 cêntimos pelo envio de mensagens de texto e 50 cêntimos por cada megabyte de 
dados descarregados e pela navegação na Internet.

A relatora congratula-se com o facto de, pela primeira vez à escala da UE, também existir 
regulamentação dos preços máximos retalhistas nos serviços de dados em itinerância. Em 
2009, estes serviços registaram um crescimento superior a 40%.1 Face à divulgação dos 
smartphones e outros dispositivos portáteis, prevê-se a continuação desta tendência, e daí ser 
urgente e indispensável regulamentar as tarifas dos descarregamentos de dados no estrangeiro. 

No entanto, na opinião da relatora, os limites máximos de preços, propostos pela Comissão, 
não são suficientemente ambiciosos. Inquéritos independentes levados a cabo mostram que os 
custos reais suportados pelos operadores na prestação dos serviços de itinerância se situam, 
em termos de média europeia, muito abaixo dos preços máximos propostos ao nível 
grossista.2 A relatora considera, em particular, que as tarifas retalhistas propostas para os 
serviços de dados em itinerância são extremamente elevadas. No seu entender, margens que 
representam quatro ou cinco vezes os preços grossistas não têm justificação. 

Nesta perspectiva, a relatora concorda com limites mais baixos para os preços máximos quer 
ao nível grossista, quer também ao nível retalhista para serviços de voz, SMS e, sobretudo, de 
dados. Não obstante, considera necessário ter em conta o imperativo de garantir uma margem 
de lucro satisfatória para os operadores como compensação pelo seu investimento na 
expansão da rede. 

3. Medidas para a melhoria da transparência e da protecção dos consumidores

O actual regulamento relativo à itinerância contém uma série de normas em matéria de 
transparência que já deram o seu contributo para um adequado nível de protecção dos 
consumidores. Adicionalmente à comunicação sobre as tarifas aplicáveis aos serviços de voz, 
SMS e de dados em regime de itinerância, aquando da entrada na rede móvel de um operador 
estrangeiro, foi introduzido, por exemplo, um bloqueio que funciona na medida em que os 
utilizadores, ao atingirem um certo patamar de custos máximos no seu serviço de Internet 
móvel, são obrigados a declarar se pretendem continuar a utilizar os serviços de dados em 
regime de itinerância. 

No entender da relatora, adicionalmente à introdução das novas medidas estruturais, deverão 
todavia continuar a ser envidados esforços adicionais com vista a uma maior transparência. 
Em primeiro lugar, são necessárias informações mais fiáveis e fáceis de entender acerca das 
novas possibilidades e tarifas à disposição dos clientes na sequência da medida de dissociação 
tomada. Assim sendo, a relatora defende a necessidade de os futuros contratos de itinerância 
serem concebidos e redigidos de uma forma transparente, clara e simples.

                                               
1 Comissão Europeia, "Relatório intercalar sobre o estado de desenvolvimento dos serviços de roaming na UE", 
Junho de 2010, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0356:FIN:pt:PDF
2 BEREC, "MTR Benchmark snapshot", Janeiro/Julho de 2011, http://erg.eu.int/doc/berec/bor_11_27.pdf e 
http://erg.eu.int/doc/berec/bor_11_35.pdf
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Relativamente ao alerta contra surpresas desagradáveis na factura, o relatório prevê que este 
apenas deve ter lugar quando são utilizados serviços fora da UE. Adicionalmente, no futuro, 
este alerta deverá abranger não apenas os custos de serviços de dados em regime de 
itinerância, mas também as despesas relativas a serviços vocais e SMS, sem esquecer que 
deverá beneficiar não só os clientes em regime de pré-pagamento, mas também os clientes em 
regime de pós-pagamento.


