
CM\1239185PT.docx PE697.557v01-00

PT Unida na diversidade PT

Parlamento Europeu
2019-2024

Comissão dos Assuntos Jurídicos

(0012/2021)

16.9.2021

COMUNICAÇÃO AOS MEMBROS

Assunto: Proposta de Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo à 
itinerância nas redes de comunicações móveis públicas da União 
(reformulação)
(COM(2021)0085 – C9-0085/2021 – 2021/0045(COD))

Em obediência ao preceituado no Acordo Interinstitucional, de 28 de novembro de 2001, para 
um recurso mais estruturado à técnica de reformulação dos atos jurídicos1, todas as propostas 
de reformulação apresentadas pela Comissão são analisadas por um Grupo Consultivo, 
constituído pelos Serviços Jurídicos do Parlamento Europeu, do Conselho e da Comissão.

Submete-se à atenção dos Senhores Deputados, em anexo, o parecer do Grupo Consultivo 
sobre a proposta referida em epígrafe.

A Comissão dos Assuntos Jurídicos pronunciar-se-á, em princípio, sobre este texto na sua 
reunião de 30 de setembro de 2021.

Anexo

1 JO C 77 de 28.3.2002, p. 1.
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Anexo

GRUPO CONSULTIVO
DOS SERVIÇOS JURÍDICOS

Bruxelas, 15 de setembro de 2021

PARECER

À ATENÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU
DO CONSELHO
DA COMISSÃO

Proposta de Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo à itinerância 
nas redes de comunicações móveis públicas da União (reformulação)
COM(2021) 85 de 24.2.2021 - 2021/0045 (COD)

Atento o Acordo Interinstitucional, de 28 de novembro de 2001, para um recurso mais 
estruturado à técnica de reformulação dos atos jurídicos, em particular o ponto 9, o Grupo 
Consultivo, composto pelos Serviços Jurídicos do Parlamento Europeu, do Conselho e da 
Comissão, efetuou reuniões em 19 e 29 de abril de 2021, nomeadamente para examinar a 
proposta referida em epígrafe, apresentada pela Comissão.

Nessas reuniões2, a análise da proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho 
pela qual se procede à reformulação do Regulamento (CE) n.º 531/2012 do Parlamento Europeu 
e do Conselho, de 13 de junho de 2012, relativo à itinerância nas redes de comunicações móveis 
públicas da União, levou o Grupo Consultivo a verificar, de comum acordo, o seguinte.
1. Os seguintes segmentos deveriam ter sido assinalados com o sombreado cinzento geralmente 
utilizado para indicar alterações substantivas:
- no considerando 54, o aditamento da palavra «SMS»;
- no considerando 63, a supressão da expressão «de forma segura, harmonizada e em tempo 
útil»;
- no artigo 3.º, n.º 8, o aditamento da expressão «No prazo de seis meses após a adoção do 
presente regulamento».
2. No artigo 8.º, n.ºs 1, 3 e 4, a substituição proposta da expressão «abolição das sobretaxas de 
itinerância a nível retalhista» pela expressão «prestação de serviços de itinerância a nível 
retalhista a preços domésticos» não deveria ter sido assinalada com o sombreado cinzento 
utilizado para identificar alterações substantivas, mas com simples marcas formais de 
adaptação.

A análise efetuada permitiu, assim, ao Grupo Consultivo concluir, de comum acordo, que a 
proposta em apreço não contém alterações de fundo para além das identificadas como tal. O 

2 O Grupo Consultivo trabalhou com base na versão inglesa da proposta, versão linguística original do diploma em análise.
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Grupo Consultivo verificou de igual modo que, no que respeita à codificação das disposições 
inalteradas do ato precedente com as alterações introduzidas, a proposta se cinge à codificação 
pura e simples do ato existente, sem alterações substantivas.

F. DREXLER T. BLANCHET D. CALLEJA CRESPO

Jurisconsulto Jurisconsulto Diretor-Geral


