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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a Concorrência: Inquérito relativo ao sector da banca a retalho
(2007/2201(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão intitulada “Inquérito nos termos do artigo 
17.º do Regulamento n.º 1/2003 relativo ao sector da banca a retalho” (COM(2007) 0033),

 Tendo em conta o primeiro Relatório Intercalar 1 de 12 de Abril de 2006 sobre os cartões 
de pagamento e o segundo Relatório Intercalar de 17 de Julho de 2006 em matéria de 
contas correntes e serviços conexos,

– Tendo em conta o Livro Verde sobre os serviços financeiros de retalho no Mercado Único 
(COM(2007)0226),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão intitulada “Um mercado único para a 
Europa do século XXI” (COM(2007)0724),

– Tendo em conta a recente decisão relativa às comissões interbancárias multilaterais 
intra-EEE da MasterCard,

– Tendo em conta a Directiva 2006/48/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 14 de 
Junho de 2006 relativa ao acesso à actividade das instituições de crédito e ao seu exercício 
(reformulação)1 e a Directiva 2006/49/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 14 de 
Junho de 2006 relativa à adequação dos fundos próprios das empresas de investimento e 
das instituições de crédito (reformulação)2,

– Tendo em conta a Directiva 2007/64/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 13 de 
Novembro de 2007 relativa aos serviços de pagamento no mercado interno3,

– Tendo em conta a Directiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à 
harmonização das disposições legislativas, regulamentares e administrativas dos 
Estados-Membros em matéria de crédito aos consumidores que altera a Directiva 
93/13/CE,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 11 de Julho de 2007, sobre o Livro Branco sobre a 
política dos serviços financeiros 2005-20104,

– Tendo em conta a sua Resolução de 4 de Julho de 2006 sobre a uma maior consolidação 
no sector dos serviços financeiros5,

                                               
1  JO L 177, 30.6.2006, p. 1.
2  JO L 177, 30.6.2006, p. 201.
3  JO L 319, 5.12.2007, p. 1.
4 Textos Aprovados, P6_TA(2007)0338.
5 Textos Aprovados, P6_TA(2006)0294.
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– Tendo em conta o artigo 45.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários 
(A6-0000/2007),

A. Considerando que o bom funcionamento de um mercado financeiro integrado é uma 
pré-condição necessária para a consecução da Agenda de Lisboa que visa tornar a UE 
na mais competitiva e dinâmica economia baseada no conhecimento do mundo, capaz 
de um crescimento económico sustentável com mais e melhor emprego,

B. Considerando que para concluir o PASF e permitir que consumidores e retalhistas 
aproveitem todas as suas vantagens é necessária uma melhoria dos serviços financeiros 
de retalho,

C. Considerando a importância do sector da banca a retalho para a economia da UE em 
matéria de crescimento e de emprego, bem como a sua importância para os 
consumidores e as PME,

D. Considerando a falta de harmonização das políticas dos consumidores na UE e a 
complexidade inerente aos produtos financeiros,

E. Considerando a importância da política de concorrência da UE para a conclusão do 
mercado interno e o correcto funcionamento de um ambiente de equidade real para 
todos os actores,

F. Considerando a necessidade de equilíbrio entre um elevado nível de protecção do 
consumidor e o bom funcionamento do mercado único,

Aspectos de ordem geral

1. Apoia a abordagem integrada da Comissão que consiste em apoiar as políticas do 
mercado interno em inquéritos por sector; lamenta, contudo, que o presente inquérito 
tenha sido realizado na data em que foi e encoraja a Comissão a dar sequência ao seu 
trabalho, tão logo a Directiva relativa Adequação dos Fundos Próprios, as Directivas 
relativa ao Espaço Único de Pagamentos em Euros (SEPA - Single Euro Payments 
Area) e relativa aos serviços de pagamento no mercado interno e a Directiva que 
estabelece o regime do crédito ao consumo tenham demonstrado, na prática, os seus 
efeitos;

2. Lamenta que o inquérito da Comissão não tenha suficientemente em linha de conta as 
especificidades de um sector bancário regulamentado de forma estrita e a importância 
da cultura, dos hábitos e da língua na escolha dos consumidores no que toca aos 
produtos financeiros;

3. Recorda que a política de concorrência é um instrumento poderoso para a conclusão do 
mercado, mas que a procura de uma concorrência acrescida não deverá conduzir a um 
enfraquecimento da gestão do risco no sector bancário e colocar em perigo a 
estabilidade de um sector particularmente crucial e estratégico da economia mundial; 
salienta que a confiança dos consumidores é essencial para o futuro desenvolvimento 
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dos serviços financeiros;
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Mobilidade dos clientes

4. Insta a Comissão a trabalhar na facilitação da mobilidade dos clientes a fim de permitir 
que os consumidores tenham a opção de mudar de operador, reforçando assim uma 
concorrência saudável entre os operadores; pretende ver garantida uma continuidade do 
serviço mesmo nos casos de encerramento de contas correntes ou de mudança de 
operador, para evitar qualquer duplicação de serviços;

5. Recomenda a prática de custos baixos ou nulos de encerramento com vista a fomentar a 
mobilidade e a concorrência; exorta a Comissão a definir boas práticas no que respeita 
ao swift e procedimentos eficazes de mudança de conta, tendo em consideração, quer a 
duração do procedimento, quer os seus custos; é de opinião que a mudança de conta 
corrente não deverá causar qualquer prejuízo aos consumidores; opõe-se a quaisquer 
ligações contratuais desnecessárias que prejudiquem a mobilidade dos clientes;

Informação e transparência

6. Entende que a informação aos consumidores é essencial mas não suficiente, por si só, 
para garantir a concorrência entre bancos; insta a uma informação de maior qualidade e 
mais legível; considera ser, por enquanto, difícil e oneroso para os consumidores 
obtê-la;

7. Exorta a Comissão a trabalhar no sentido de assegurar que os bancos cumpram a 
obrigação de fornecer aos consumidores, antes de estes abrirem qualquer conta, um 
documento único que sintetize os pormenores relativos a todos os custos, incluindo os 
custos de encerramento;

8. Recomenda a criação de um prospecto europeu único no qual os prestadores descrevam 
os seus produtos de base, custos associados e condições, a fim de permitir uma 
comparação fácil e transparente, comparação essa que os produtos associados às contas 
correntes actualmente não permitem; recomenda a instituição de uma entidade 
reguladora europeia independente, a fim de garantir a qualidade da informação prestada, 
bem como a criação de um motor de busca a nível europeu para possibilitar uma 
comparação transfronteiriça fácil e livre;

Créditos - registos e intermediários

9. Salienta a importância da existência de dados fidedignos para que os bancos possam 
conceder créditos, acessíveis de forma equitativa e transparente; insiste contudo na 
necessidade de protecção dos dados pessoais dos consumidores; pede à Comissão que 
apresente propostas com vista à interoperabilidade dos registos de dados, respeitando 
simultaneamente a vida privada e o direito de acesso e ressarcimento dos consumidores;

10. Exorta a Comissão a intensificar o seu trabalho no que respeita aos intermediários de 
crédito a fim de assegurar a protecção dos consumidores e evitar práticas de venda 
abusiva, especialmente prejudiciais para as populações mais vulneráveis;

11. Solicita à Comissão que clarifique e harmonize os direitos e responsabilidades dos 
intermediários, visto que frequentemente surgem problemas na venda, administração e 
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cumprimento dos acordos respeitantes a serviços financeiros; insta a Comissão a 
estabelecer uma clara distinção entre a informação, que tem de ser clara, concisa, legível 
e gratuita, bem como a prestação de serviços de consultoria;

Cooperação entre bancos

12. Considera que as redes bancárias descentralizadas, como as caixas económicas e as 
cooperativas de crédito, garantem a continuidade dos mercados financeiros, mesmo nos 
mercados mais pequenos e mais distantes; salienta que a existência de mercados 
bancários plurais e a diversidade dos prestadores reforça a concorrência em todo o 
mercado bancário da UE, assegurando simultaneamente o financiamento da economia
local e facilitando o acesso aos serviços financeiros por todos os clientes;

Sistemas de pagamentos

13. Está convicto de que o espaço único de pagamentos em euros (SEPA) e a Directiva 
relativa aos serviços de pagamento trarão soluções para a fragmentação e falta de 
concorrência identificadas no inquérito relativo ao sector no que respeita às infra-
estruturas de pagamentos; recorda que a primeira fase do SEPA entrou em vigor em 28 
de Janeiro de 2008 e exige plataformas integradas de compensação e pagamento, 
operando com base nas mesmas regras e normas técnicas; salienta que os critérios de 
acesso ao SEPA são justos e abertos; recorda também que a Directiva relativa aos 
serviços de pagamentos refere que a discriminação no que toca ao acesso aos sistemas 
de pagamento deverá ser a estritamente necessária à salvaguarda contra o risco e à 
protecção da estabilidade financeira e operacional;

14. Regista que a Comissão qualificou reiteradamente as comissões interbancárias 
multilaterais como anti-concorrenciais e solicitou, consequentemente, ao sector que 
procurasse aboli-las; entende que a Comissão deverá proporcionar às partes interessadas 
indicações, orientações e requisitos de transparência claros que possam permitir ao 
sector assegurar um método de cálculo justo e transparente, compatível com a legislação 
comunitária;

15. Acredita na forte necessidade de uma maior clarificação no que respeita à metodologia e 
regras de gestão das comissões interbancárias acordadas a nível multilateral para os 
pagamentos efectuados através de caixas automáticas de pagamento (ATM) e por outros 
meios que não os cartões; recorda que o regime de débito directo SEPA e o regime de 
transferência de crédito SEPA constituem redes biface que geram benefícios 
económicos graças ao efeito de rede; solicita à Comissão que preveja um mecanismo de 
equilíbrio, de molde a distribuir de forma mais equitativa os custos e benefícios de 
pertença à rede; sugere que a Comissão defina e comunique a todas as partes 
interessadas a metodologia a utilizar no cálculo da totalidade das comissões 
interbancárias acordadas de forma multilateral, a fim de assegurar uma verdadeira 
equidade e a observância de todas as regras da concorrência;

*

*   *
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16. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho e à Comissão.

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Considerações gerais

É de saudar que, no presente inquérito, Comissão tenha centrado a sua atenção no grau de 
eficácia e de funcionamento de um sector como o da banca a retalho, que é particularmente 
delicado, posto que está orientado para as famílias e as pequenas e médias empresas e que, 
ainda hoje, é o mais importante subsector bancário, sendo responsável por mais de 50% de 
toda a actividade da UE em termos de rendimento bruto.

Embora o inquérito da Comissão possa ser questionado quanto a algumas das opções 
metodológicas que segue ao comparar as várias realidades dos mercados e dos sistemas 
nacionais, este fornece contudo uma imagem muito rigorosa e realista, clarificando a forma 
como o mercado opera, registando as suas principais lacunas e considerando formas de as 
colmatar com base nas regras da concorrência.

O inquérito regista algumas preocupações, totalmente partilhadas pelo vosso relator, no que 
respeita à concorrência no sector dos sistemas de pagamento, especialmente no que toca aos 
pagamentos por cartão, registos de crédito e, sobretudo, à determinação dos preços e políticas 
por parte dos operadores bancários. No que se refere às actividades das cooperativas de 
crédito e às caixas económicas, a Comissão subestima algumas das suas características 
próprias, como a sua presença em áreas consideradas distantes, o seu grau de enraizamento no 
território e o seu papel social. Cumpre dizer que estas características são particularmente 
importantes, inclusive no que respeita à eficiência dos serviços.

As conclusões do inquérito demonstram claramente a necessidade de criação de um ambiente 
mais competitivo entre os prestadores de serviços, especialmente entre os que operam nos 
mercados de retalho, e que é a consecução destes objectivos que permitirá aos consumidores 
europeus beneficiar plenamente do mercado interno.

O vosso relator acredita que simples medidas de auto-regulação para o sector bancário 
constituem um instrumento insuficiente para a melhoria da eficácia dos serviços de retalho. 
Esta a razão pela seria desejável uma iniciativa legislativa europeia destinada a assegurar a 
eficácia do mercado e a proporcionar aos consumidores condições mais favoráveis. A 
Comissão deveria, por conseguinte, adoptar as medidas adequadas, quer fazendo aplicar a 
legislação da concorrência, quer tomando iniciativas políticas.

1. – Serviços bancários

Os serviços bancários constituem um caso especial, na medida em que a relação de confiança 
entre os bancos e os seus clientes pode enfraquecer a tendência dos consumidores para 
desencadearam mecanismos de concorrência; aumenta igualmente o poder de mercado das 
empresas, o que, nalguns casos, determina preços mais elevados. O problema é que, ao 
explorar esta posição, os bancos podem tomar medidas comerciais que tornem mais caro para 
os consumidores porem fim à sua relação comercial com o banco, ou que impedem a 



PR\705621PT.doc 9/11 PE400.585v01-00

PT

capacidade do cliente de compreender e comparar as características e preços oferecidos no 
mercado.
O facto de, neste mesmo mercado, existir um grande número de titulares de contas correntes 
que possuem escassa ou mesmo nenhuma informação parece ter permitido ao sector bancário, 
em alguns país, tirar proveito desta assimetria em matéria de informação.
É claramente importante, pois, que se envidem esforços a nível europeu com vista a 
intensificar iniciativas de literacia financeira. É igualmente através de programas de literacia 
financeira e de uma maior transparência que a procura poderá tornar-se mais móvel, alterando
assim o actual equilíbrio entre a oferta e a procura, característica intrínseca do mercado dos 
serviços financeiros. Neste tocante, o vosso relator apoia a acção empreendida pela Comissão 
em matéria de educação financeira, através da publicação da sua Comunicação COM(2007) 
0808, de 18 de Dezembro 2007.

É importante que os consumidores que desejem mudar de prestador não sejam, de forma 
alguma, desencorajados ou impedidos de o fazer. Um mercado em que os consumidores estão 
devidamente informados e possuem mobilidade implica que os estabelecimentos financeiros 
concorram entre si no sentido de os poderem atrair e manter como clientes.

1(a) – Políticas de associação de serviços

A utilização pelos bancos das constas correntes como instrumento estratégico para a 
construção de uma relação com o titular da conta corrente assente numa série de outros 
serviços associados demonstra frequentemente ser uma prática que não conduz à mobilidade.
Quando existem muitos outros serviços associados a uma conta corrente, só em teoria se 
poderá encerrar de imediato, ou em escassos dias, essa conta, visto que, na verdade, esse 
encerramento envolve um procedimento que é por vezes complexo e muito moroso. Nalguns 
países da UE, quando um cliente encerra uma conta corrente, os bancos exigem que sejam 
cancelados os pagamentos por débito directo e devolvidos os cartões ATM e de crédito. Essa 
situação pode trazer numerosas dificuldades aos titulares de contras correntes, 
desencorajando-os de mudar de banco. Seria útil, por isso, quanto à mudança de banco, que 
fosse prevista, pelo menos, uma fase transitória, com uma duração tão longa quanto a 
necessária para concluir essa mudança, que não envolva quaisquer duplicações de custos, ou 
períodos em que o titular da conta corrente fique privado de serviço bancário.
Devemos, por conseguinte, assegurar que os custos (económicos, temporais e administrativos) 
decorrentes da mudança de contas correntes de um banco para outro sejam eliminados ou, 
pelo menos, reduzidos ao mínimo, pondo fim às desnecessárias ligações contratuais ou de 
facto entre as contas correntes e outros serviços, tais como empréstimos, contas poupança, 
apólices de seguros ou títulos negociáveis.

Por outras palavras, é preciso que desenvolvamos mecanismos que tornem as contas correntes 
portáteis.

1(b) – Informação aos consumidores

O vosso relator nutre a convicção de que, para melhorar a eficácia do sector dos serviços de 
banca a retalho, é necessário aumentar a capacidade dos consumidores de tomarem decisões 
adequadas à sua realidade financeira. Isso exige uma acção a vários níveis:
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– a disponibilização atempada de informação clara e suficiente;

– um aconselhamento de elevada qualidade;

e, acima de tudo,

– condições de concorrência iguais entre produtos com características semelhantes.

Se os consumidores estiverem informados, estarão em melhor posição para escolher as 
condições mais favoráveis para o que pretendem, independentemente do prestador de serviços 
financeiros.

Embora a simples divulgação de informação possa ser um requisito prévio, não é suficiente 
para que se consigam equilíbrios competitivos; o que é essencial é a qualidade daquela 
informação e a possibilidade, ou não, de ser utilizada pelos consumidores de forma prática. Se 
a informação ao consumidor não for satisfatória e os custos da procura de informação forem 
tão elevados que excedam os benefícios esperados com a sua obtenção, os consumidores não 
serão encorajados a procurá-la. Decorre de uma série de estudos efectuados pela Comissão e 
por diversas autoridades supervisoras nacionais que muitos boletins informativos não 
apresentam as condições que regem as transferências bancárias, a utilização de ATM, as 
comissões de levantamentos em numerário em bancos que não o do consumidor, etc. Não 
existe, portanto, um documento abrangente que enumere os custos regulares pagos por 
serviços habitualmente usados na movimentação de uma conta corrente. Por essa razão, é 
necessário fornecer anualmente informação concisa aos titulares de contas correntes no que 
respeita às despesas reais em que incorreram com a movimentação da conta e sobre a variação 
das mesmas relativamente ao ano anterior.
Isso poderá ser feito de forma normalizada a nível europeu, para que as condições económicas 
aplicadas pelos bancos sejam efectivamente comparáveis em toda a UE, com consequentes
benefícios para os consumidores em termos de escolha.
Seria igualmente desejável desenvolver fontes de informação – verdadeiros motores de busca 
– independentes do sistema bancário e que facilitem a comparação dos custos dos serviços 
oferecidos pelos diversos bancos na Europa.

2 – Sistemas de pagamento

O inquérito da Comissão identificou uma série de problemas de concorrência graves no 
mercado europeu de cartões de pagamento.
O vosso relator entende que muitas das dificuldades identificadas no inquérito serão sanadas 
com a introdução do SEPA (Espaço Único de Pagamentos em Euros) e com a aplicação da 
Directiva relativa aos serviços de pagamento. Trata-se de um sector de considerável 
importância. Só em 2005, o valor total das compras efectuadas na UE com cartões de 
pagamento ultrapassou os 1 350 mil milhões de euros.
No que respeita às redes de cartões de pagamento, o SEPA tem potencial para eliminar muitas 
das ineficiências identificadas no inquérito, tais como os custos das transferências bancárias 
ou o tempo necessário para as efectuar. No que toca aos cartões de pagamento, o SEPA 
deverá oferecer aos consumidores uma escolha mais vasta entre prestadores de serviços, 
reforçando assim a concorrência neste mercado, altamente concentrado, na Europa.
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2(a) – Comissões interbancárias multilaterais

As Comissões Interbancárias Multilaterais (CIM) são um assunto à parte.
O vosso relator espera que a Comissão venha a apresentar qualquer tipo de orientações que o 
mercado possa adoptar aquando da elaboração desses acordos, para que possam ser vistas 
como não restritivas. Seria igualmente desejável que as autoridades anti-trust entabulassem 
um processo de consulta, semelhante ao que é hoje habitual em todos os processos de 
regulação europeus, para que a metodologia de cálculo das CIM, que tem sido aplicada até 
agora, em diversas circunstâncias, de forma por vezes diferente, possa ser definida pela União 
e, por fim, se torne uniforme a nível europeu. Uma vez definida esta metodologia de cálculo, 
esta deverá ser então aplicada uniformemente a todos os circuitos de pagamento, sejam eles 
nacionais, pan-europeus ou internacionais. Solução semelhante, como instrumento equitativo, 
seria cada circuito dispor da sua própria CIM, cujo nível seria determinado pela eficácia do 
circuito. Isso geraria concorrência entre os próprios circuitos e abriria caminho ao êxito do 
circuito mais eficiente.

3 – Registos de crédito

Por último, o vosso relator partilha por inteiro a preocupações da Comissão no que respeita ao 
acesso aos registos de crédito nos casos em que a gestão desses registos contrarie as regras da 
concorrência. O princípio de um acesso mútuo não discriminatório aos registos de crédito 
deverá ser respeitado em toda a Europa.


	705621pt.doc

