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Alteração 119
Syed Kamall

Proposta de diretiva
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) Contudo, continua a ser possível 
melhorar e desenvolver o mercado único 
da banca a retalho. Em particular, a falta 
de transparência e comparabilidade dos 
encargos e as dificuldades na mudança de 
conta de pagamento ainda constituem 
barreiras à implantação de um mercado 
plenamente integrado.

(3) Contudo, continua a ser possível 
melhorar e desenvolver o mercado único 
da banca a retalho, embora não seja 
evidente uma procura significativa da 
mudança de conta de pagamento a nível 
transfronteiras.

Or. en

Alteração 120
Syed Kamall

Proposta de diretiva
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) As atuais condições do mercado único
podem dissuadir os prestadores de 
serviços de pagamento de exercerem a sua 
liberdade de estabelecimento ou prestação 
de serviços na União, devido à dificuldade 
que têm em atrair clientes quando entram 
num novo mercado. A entrada em novos 
mercados implica, frequentemente, 
grandes investimentos. Esses 
investimentos só se justificam se o 
prestador previr oportunidades 
suficientes, assim como uma procura 
correspondente por parte dos 
consumidores. O baixo nível de 
mobilidade dos consumidores no que 
respeita aos serviços financeiros a retalho 
deve-se, em grande medida, à falta de 
transparência e comparabilidade quanto 

Suprimido
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aos encargos e aos serviços oferecidos, 
assim como às dificuldades associadas à 
mudança de conta de pagamento. Estes 
fatores limitam também a procura. Este 
fenómeno verifica-se em especial no 
contexto transfronteiras.

Or. en

Justificação

São praticamente inexistentes os dados que sustentem que a baixa mobilidade dos 
consumidores neste domínio se deve à falta de transparência e comparabilidade.

Alteração 121
Werner Langen

Proposta de diretiva
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) As atuais condições do mercado único 
podem dissuadir os prestadores de serviços 
de pagamento de exercerem a sua liberdade 
de estabelecimento ou prestação de 
serviços na União, devido à dificuldade 
que têm em atrair clientes quando entram 
num novo mercado. A entrada em novos 
mercados implica, frequentemente, grandes 
investimentos. Esses investimentos só se 
justificam se o prestador previr 
oportunidades suficientes, assim como uma 
procura correspondente por parte dos 
consumidores. O baixo nível de mobilidade 
dos consumidores no que respeita aos 
serviços financeiros a retalho deve-se, em 
grande medida, à falta de transparência e 
comparabilidade quanto aos encargos e aos 
serviços oferecidos, assim como às 
dificuldades associadas à mudança de
conta de pagamento. Estes fatores limitam 
também a procura. Este fenómeno 
verifica-se em especial no contexto 
transfronteiras.

(4) As atuais condições do mercado único 
podem dissuadir os prestadores de serviços 
de pagamento de exercerem a sua liberdade 
de estabelecimento ou prestação de 
serviços na União, devido à dificuldade 
que têm em atrair clientes quando entram 
num novo mercado. A entrada em novos 
mercados implica, frequentemente, grandes 
investimentos. Esses investimentos só se 
justificam se o prestador previr 
oportunidades suficientes, assim como uma 
procura correspondente por parte dos 
consumidores. O baixo nível de mobilidade 
dos consumidores em alguns 
Estados-Membros no que respeita aos 
serviços financeiros a retalho deve-se, em 
grande medida, à falta de transparência e 
comparabilidade quanto aos encargos e aos 
serviços oferecidos, assim como às 
dificuldades associadas à mudança de 
conta de pagamento.
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Or. de

Alteração 122
Jean-Paul Gauzès

Proposta de diretiva
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) As atuais condições do mercado único 
podem dissuadir os prestadores de serviços 
de pagamento de exercerem a sua liberdade 
de estabelecimento ou prestação de 
serviços na União, devido à dificuldade 
que têm em atrair clientes quando entram 
num novo mercado. A entrada em novos 
mercados implica, frequentemente, grandes 
investimentos. Esses investimentos só se 
justificam se o prestador previr 
oportunidades suficientes, assim como uma 
procura correspondente por parte dos 
consumidores. O baixo nível de mobilidade 
dos consumidores no que respeita aos 
serviços financeiros a retalho deve-se, em 
grande medida, à falta de transparência e 
comparabilidade quanto aos encargos e aos 
serviços oferecidos, assim como às 
dificuldades associadas à mudança de 
conta de pagamento. Estes fatores limitam 
também a procura. Este fenómeno 
verifica-se em especial no contexto 
transfronteiras.

(4) As atuais condições do mercado único 
podem dissuadir os prestadores de serviços 
de pagamento de exercerem a sua liberdade 
de estabelecimento ou prestação de 
serviços na União, devido à dificuldade 
que têm em atrair clientes quando entram 
num novo mercado. A entrada em novos 
mercados implica, frequentemente, grandes 
investimentos. Esses investimentos só se 
justificam se o prestador previr 
oportunidades suficientes, assim como uma 
procura correspondente por parte dos 
consumidores. O baixo nível de mobilidade 
dos consumidores no que respeita aos 
serviços financeiros a retalho deve-se, em 
grande medida, à falta de transparência e 
comparabilidade quanto aos encargos e aos 
serviços oferecidos, assim como às 
dificuldades associadas à mudança de 
conta de pagamento. Estes fatores limitam 
também a procura.

Or. en

Alteração 123
Syed Kamall

Proposta de diretiva
Considerando 5
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Texto da Comissão Alteração

(5) Além disso, a fragmentação dos 
quadros regulamentares nacionais 
existentes pode criar barreiras 
significativas à realização do mercado 
único no domínio das contas de 
pagamento. As disposições existentes a 
nível nacional relativamente às contas de 
pagamento divergem, em especial, no que 
respeita à comparabilidade dos encargos e 
à mudança de conta. No que se refere à 
mudança de conta, a ausência de medidas 
vinculativas uniformes a nível da UE 
levou a práticas e medidas divergentes a 
nível nacional. Estas diferenças são ainda 
mais marcadas no domínio da 
comparabilidade dos encargos, onde não 
existem quaisquer medidas, mesmo de 
natureza autorreguladora, a nível da UE. 
Caso estas disparidades se tornem mais 
significativas no futuro, e uma vez que os 
bancos tendem a adaptar as suas práticas 
aos mercados nacionais, os custos do 
funcionamento transfronteiras 
aumentariam em relação aos custos 
enfrentados pelos prestadores nacionais, 
tornando menos atraente a perspetiva de 
realizar atividades numa base 
transfronteiras. A atividade 
transfronteiras no mercado interno é 
prejudicada pelos obstáculos à abertura 
de uma conta de pagamento no 
estrangeiro. A existência de critérios de 
elegibilidade restritivos pode impedir os 
cidadãos europeus de circularem 
livremente no interior da União. Dar a 
todos os consumidores acesso a uma 
conta de pagamento permitirá que 
participem no mercado interno e que 
beneficiem do mercado único.

Suprimido

Or. en

Justificação

Muitas das afirmações relativas ao mercado interno dos serviços financeiros a retalho não 
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assentam em estudos baseados em dados. Tendo em conta os enormes custos envolvidos, os 
progressos alcançados no estabelecimento do SEPA e a falta de procura desse serviço, não é 
claro que se justifique a criação de um serviço de mudança de conta a nível da UE.

Alteração 124
Sven Giegold
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) Além disso, a fragmentação dos 
quadros regulamentares nacionais 
existentes pode criar barreiras 
significativas à realização do mercado 
único no domínio das contas de 
pagamento. As disposições existentes a 
nível nacional relativamente às contas de 
pagamento divergem, em especial, no que 
respeita à comparabilidade dos encargos e 
à mudança de conta. No que se refere à 
mudança de conta, a ausência de medidas 
vinculativas uniformes a nível da UE levou 
a práticas e medidas divergentes a nível 
nacional. Estas diferenças são ainda mais 
marcadas no domínio da comparabilidade 
dos encargos, onde não existem quaisquer 
medidas, mesmo de natureza 
autorreguladora, a nível da UE. Caso estas 
disparidades se tornem mais significativas 
no futuro, e uma vez que os bancos tendem 
a adaptar as suas práticas aos mercados 
nacionais, os custos do funcionamento 
transfronteiras aumentariam em relação aos 
custos enfrentados pelos prestadores 
nacionais, tornando menos atraente a 
perspetiva de realizar atividades numa base 
transfronteiras. A atividade transfronteiras 
no mercado interno é prejudicada pelos 
obstáculos à abertura de uma conta de 
pagamento no estrangeiro. A existência de 
critérios de elegibilidade restritivos pode 
impedir os cidadãos europeus de 
circularem livremente no interior da União. 

(5) Além disso, a fragmentação dos 
quadros regulamentares nacionais 
existentes pode criar barreiras 
significativas à realização do mercado 
único no domínio das contas de 
pagamento. As disposições existentes a 
nível nacional relativamente às contas de 
pagamento divergem, em especial, no que 
respeita à comparabilidade dos encargos e 
à mudança de conta. A fim de realizar o 
mercado único no domínio das contas de 
pagamento e de tornar a UE um espaço 
digital moderno e inclusivo, é 
fundamental desmantelar as fronteiras 
nacionais e incentivar os investimentos 
públicos e privados no SEPA. Todos os 
consumidores devem poder tirar partido 
das vantagens do SEPA. No que se refere 
à mudança de conta, a ausência de medidas 
vinculativas uniformes a nível da UE levou 
a práticas e medidas divergentes a nível 
nacional. Estas diferenças são ainda mais 
marcadas no domínio da comparabilidade 
dos encargos, onde não existem quaisquer 
medidas, mesmo de natureza 
autorreguladora, a nível da UE. Caso estas 
disparidades se tornem mais significativas 
no futuro, e uma vez que os bancos tendem 
a adaptar as suas práticas aos mercados 
nacionais, os custos do funcionamento 
transfronteiras aumentariam em relação aos 
custos enfrentados pelos prestadores 
nacionais, tornando menos atraente a 
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Dar a todos os consumidores acesso a uma 
conta de pagamento permitirá que 
participem no mercado interno e que 
beneficiem do mercado único.

perspetiva de realizar atividades numa base 
transfronteiras. A atividade transfronteiras 
no mercado interno é prejudicada pelos 
obstáculos à abertura de uma conta de 
pagamento no estrangeiro. A existência de 
critérios de elegibilidade restritivos pode 
impedir os cidadãos europeus de 
circularem livremente no interior da União. 
Dar a todos os consumidores acesso a uma 
conta de pagamento permitirá que 
participem no mercado interno e que 
beneficiem do mercado único.

Or. en

Alteração 125
Syed Kamall

Proposta de diretiva
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) Além disso, uma vez que alguns 
potenciais clientes não abrem uma conta, 
quer por esta lhe ser negada, quer por não 
lhes serem oferecidos produtos 
adequados, a potencial procura de 
serviços de pagamento na UE não é, 
atualmente, explorada na sua plenitude. A 
ampla participação dos consumidores no 
mercado interno incentivaria ainda mais 
a entrada dos prestadores de serviços de 
pagamento em novos mercados. A criação 
de condições que permitam a todos os 
consumidores aceder a uma conta de 
pagamento também é um meio necessário 
para promover a sua participação no 
mercado interno e para lhes permitir 
colher os benefícios trazidos pelo mercado 
único.

(6) Existe uma variação significativa 
entre os Estados-Membros em termos de 
capacidade dos consumidores para 
acederem a contas de pagamento. No 
entanto, nos Estados-Membros onde 
existe um número significativo de pessoas 
sem conta bancária, esta situação parece 
advir sobretudo do caráter incompleto da 
infraestrutura bancária e/ou da 
preferência do consumidor pela não 
abertura de uma conta de pagamento.

Or. en
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Alteração 126
Werner Langen

Proposta de diretiva
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) Além disso, uma vez que alguns 
potenciais clientes não abrem uma conta, 
quer por esta lhe ser negada, quer por não 
lhes serem oferecidos produtos adequados, 
a potencial procura de serviços de 
pagamento na UE não é, atualmente, 
explorada na sua plenitude. A ampla 
participação dos consumidores no mercado 
interno incentivaria ainda mais a entrada 
dos prestadores de serviços de pagamento 
em novos mercados. A criação de 
condições que permitam a todos os 
consumidores aceder a uma conta de 
pagamento também é um meio necessário 
para promover a sua participação no 
mercado interno e para lhes permitir colher 
os benefícios trazidos pelo mercado único.

(6) Além disso, uma vez que alguns 
potenciais clientes não abrem uma conta, 
quer por esta lhe ser negada, quer por não 
lhes serem oferecidos produtos adequados, 
ou ainda por preferirem numerário, 
devido a fatores culturais, a potencial 
procura de serviços de pagamento na UE 
não é, atualmente, explorada na sua 
plenitude. A ampla participação dos 
consumidores no mercado interno 
incentivaria ainda mais a entrada dos 
prestadores de serviços de pagamento em 
novos mercados. A criação de condições 
que permitam a todos os consumidores 
aceder a uma conta de pagamento também 
é um meio necessário para promover a sua 
participação no mercado interno e para lhes 
permitir colher os benefícios trazidos pelo 
mercado único.

Or. de

Alteração 127
Syed Kamall

Proposta de diretiva
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) A transparência e a comparabilidade 
dos encargos foram abordadas numa 
iniciativa de autorregulação lançada pelo 
setor bancário. Contudo, não se chegou a 
um acordo final em relação a essas 
orientações. No que diz respeito à mudança 
de conta, os princípios comuns 
estabelecidos em 2008 pelo Comité 

(7) A transparência e a comparabilidade 
dos encargos foram abordadas numa 
iniciativa de autorregulação lançada pelo 
setor bancário. Contudo, não se chegou a 
um acordo final em relação a essas 
orientações. No que diz respeito à mudança 
de conta, os princípios comuns 
estabelecidos em 2008 pelo Comité 
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Bancário Europeu proporcionam um 
mecanismo que pode servir de modelo para 
a mudança para outra conta bancária 
oferecida por prestadores de serviços de 
pagamento localizados no mesmo 
Estado-Membro. No entanto, dada a sua 
natureza não vinculativa, estes princípios 
têm sido aplicados de forma inconsistente 
na UE, com resultados ineficazes. Além 
disso, os princípios comuns dirigem-se 
apenas às mudanças de conta bancária a 
nível nacional e não abordam a mudança 
transfronteiras. Por último, no que respeita 
ao acesso a uma conta de pagamento de 
base, a Recomendação 2011/442/UE da 
Comissão, de 18 de julho de 2011, 
convidava os Estados-Membros a tomar as 
medidas necessárias para assegurar a sua 
aplicação o mais tardar seis meses após a 
sua publicação. Até à data, apenas alguns 
Estados-Membros cumpriram os princípios 
fundamentais dessa recomendação.

Bancário Europeu proporcionam um 
mecanismo que pode servir de modelo para 
a mudança para outra conta bancária 
oferecida por prestadores de serviços de 
pagamento localizados no mesmo 
Estado-Membro. Por último, no que 
respeita ao acesso a uma conta de 
pagamento de base, a Recomendação 
2011/442/UE da Comissão, de 18 de julho 
de 2011, convidava os Estados-Membros a 
tomar as medidas necessárias para 
assegurar a sua aplicação o mais tardar seis 
meses após a sua publicação. Até à data, 
apenas alguns Estados-Membros 
cumpriram os princípios fundamentais 
dessa recomendação.

Or. en

Justificação

Tal como está formulada, a proposta pode ser interpretada como se todos os PSP da UE 
tenham a obrigação de trabalhar com todos os sistemas de transferências bancárias e débitos 
diretos e em todas as moedas da UE. Dado o baixo nível de procura de um serviço 
transfronteiras desse tipo, esta exigência acarretaria custos e riscos enormes e traria poucos 
benefícios. A partir de 1 de fevereiro de 2014, as operações transfronteiras serão igualmente 
facilitadas pela aplicação do Regulamento SEPA n.º 260/2012.

Alteração 128
Werner Langen

Proposta de diretiva
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) A transparência e a comparabilidade 
dos encargos foram abordadas numa 
iniciativa de autorregulação lançada pelo 
setor bancário. Contudo, não se chegou a 

(7) A transparência e a comparabilidade 
dos encargos foram abordadas numa 
iniciativa de autorregulação lançada pelo 
setor bancário. Contudo, não se chegou a 
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um acordo final em relação a essas 
orientações. No que diz respeito à mudança 
de conta, os princípios comuns 
estabelecidos em 2008 pelo Comité 
Bancário Europeu proporcionam um 
mecanismo que pode servir de modelo para 
a mudança para outra conta bancária 
oferecida por prestadores de serviços de 
pagamento localizados no mesmo 
Estado-Membro. No entanto, dada a sua 
natureza não vinculativa, estes princípios 
têm sido aplicados de forma inconsistente 
na UE, com resultados ineficazes. Além 
disso, os princípios comuns dirigem-se 
apenas às mudanças de conta bancária a 
nível nacional e não abordam a mudança 
transfronteiras. Por último, no que respeita 
ao acesso a uma conta de pagamento de 
base, a Recomendação 2011/442/UE da 
Comissão, de 18 de julho de 2011, 
convidava os Estados-Membros a tomar as 
medidas necessárias para assegurar a sua 
aplicação o mais tardar seis meses após a 
sua publicação. Até à data, apenas alguns 
Estados-Membros cumpriram os princípios 
fundamentais dessa recomendação.

um acordo final em relação a essas 
orientações. No que diz respeito à mudança 
de conta, os princípios comuns 
estabelecidos em 2008 pelo Comité 
Bancário Europeu proporcionam um 
mecanismo que pode servir de modelo para 
a mudança para outra conta bancária 
oferecida por prestadores de serviços de 
pagamento localizados no mesmo 
Estado-Membro. No entanto, dada a sua 
natureza não vinculativa, estes princípios 
têm sido aplicados de forma inconsistente 
na UE, com resultados ineficazes. Por 
último, no que respeita ao acesso a uma 
conta de pagamento de base, a 
Recomendação 2011/442/UE da Comissão, 
de 18 de julho de 2011, convidava os 
Estados-Membros a tomar as medidas 
necessárias para assegurar a sua aplicação 
o mais tardar seis meses após a sua 
publicação. Até à data, apenas alguns 
Estados-Membros cumpriram os princípios 
fundamentais dessa recomendação.

Or. de

Alteração 129
Jean-Paul Gauzès

Proposta de diretiva
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) A transparência e a comparabilidade 
dos encargos foram abordadas numa 
iniciativa de autorregulação lançada pelo 
setor bancário. Contudo, não se chegou a 
um acordo final em relação a essas 
orientações. No que diz respeito à mudança 
de conta, os princípios comuns 
estabelecidos em 2008 pelo Comité 
Bancário Europeu proporcionam um 

(7) A transparência e a comparabilidade 
dos encargos foram abordadas numa 
iniciativa de autorregulação lançada pelo 
setor bancário. Contudo, não se chegou a 
um acordo final em relação a essas 
orientações. No que diz respeito à mudança 
de conta, os princípios comuns 
estabelecidos em 2008 pelo Comité 
Bancário Europeu proporcionam um 
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mecanismo que pode servir de modelo para 
a mudança para outra conta bancária 
oferecida por prestadores de serviços de 
pagamento localizados no mesmo 
Estado-Membro. No entanto, dada a sua 
natureza não vinculativa, estes princípios 
têm sido aplicados de forma inconsistente 
na UE, com resultados ineficazes. Além 
disso, os princípios comuns dirigem-se 
apenas às mudanças de conta bancária a 
nível nacional e não abordam a mudança 
transfronteiras. Por último, no que respeita 
ao acesso a uma conta de pagamento de 
base, a Recomendação 2011/442/UE da 
Comissão, de 18 de julho de 2011, 
convidava os Estados-Membros a tomar as 
medidas necessárias para assegurar a sua 
aplicação o mais tardar seis meses após a 
sua publicação. Até à data, apenas alguns 
Estados-Membros cumpriram os princípios 
fundamentais dessa recomendação.

mecanismo que pode servir de modelo para 
a mudança para outra conta bancária 
oferecida por prestadores de serviços de 
pagamento localizados no mesmo 
Estado-Membro. Estes princípios têm sido 
aplicados de forma desigual, sendo 
adaptados às especificidades dos 
mercados nacionais na UE. Além disso, os 
princípios comuns dirigem-se apenas às 
mudanças de conta bancária a nível 
nacional e não abordam a mudança 
transfronteiras. Por último, no que respeita 
ao acesso a uma conta de pagamento de 
base, a Recomendação 2011/442/UE da 
Comissão, de 18 de julho de 2011, 
convidava os Estados-Membros a tomar as 
medidas necessárias para assegurar a sua 
aplicação o mais tardar seis meses após a 
sua publicação. Até à data, apenas alguns 
Estados-Membros cumpriram os princípios 
fundamentais dessa recomendação.

Or. en

Alteração 130
Syed Kamall

Proposta de diretiva
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) É por isso crucial definir um conjunto 
uniforme de regras para abordar a 
questão da baixa mobilidade dos 
consumidores e, em particular, para 
melhorar a comparação dos serviços e dos 
encargos associados às contas de 
pagamento, assim como incentivar a 
mudança de conta e evitar que os 
consumidores que pretendem abrir uma 
conta de pagamento no estrangeiro sejam 
discriminados em razão do seu local de 
residência. Além disso, é essencial adotar 
medidas adequadas para promover a 
participação dos clientes no mercado das 

(8) É essencial adotar medidas adequadas 
para promover a participação dos clientes 
no mercado das contas de pagamento. 
Estas medidas irão incentivar a entrada dos 
prestadores de serviços de pagamento no 
mercado interno e assegurar a igualdade de 
condições entre os prestadores, reforçando 
a concorrência e a eficiência da afetação de 
recursos no mercado financeiro a retalho 
da UE em benefício das empresas e dos 
consumidores.
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contas de pagamento. Estas medidas irão 
incentivar a entrada dos prestadores de 
serviços de pagamento no mercado interno 
e assegurar a igualdade de condições entre 
os prestadores, reforçando a concorrência e 
a eficiência da afetação de recursos no 
mercado financeiro a retalho da UE em 
benefício das empresas e dos 
consumidores. A transparência da 
informação sobre os encargos e as 
possibilidades de mudança de conta, 
combinadas com o direito de acesso aos 
serviços de uma conta de base, permitirão 
que os cidadãos da UE circulem e façam 
compras com maior facilidade no interior 
da União, beneficiando por isso de um 
mercado interno plenamente funcional no 
domínio dos serviços financeiros a retalho 
e contribuindo para o seu maior 
desenvolvimento.

Or. en

Justificação

Poucos dados indicam que a mobilidade dos cidadãos da UE seja consideravelmente 
prejudicada pela falta de informação sobre os encargos ou as possibilidades de mudança de 
conta.

Alteração 131
Jean-Paul Gauzès

Proposta de diretiva
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) É por isso crucial definir um conjunto 
uniforme de regras para abordar a questão 
da baixa mobilidade dos consumidores e, 
em particular, para melhorar a comparação 
dos serviços e dos encargos associados às 
contas de pagamento, assim como 
incentivar a mudança de conta e evitar que 
os consumidores que pretendem abrir 
uma conta de pagamento no estrangeiro 

(8) É por isso crucial definir um conjunto 
uniforme de regras para abordar a questão 
da baixa mobilidade dos consumidores e, 
em particular, para melhorar a comparação 
dos serviços e dos encargos associados às 
contas de pagamento, assim como 
incentivar a mudança de conta. Além disso, 
é essencial adotar medidas adequadas para 
promover a participação dos clientes no 
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sejam discriminados em razão do seu 
local de residência. Além disso, é 
essencial adotar medidas adequadas para 
promover a participação dos clientes no 
mercado das contas de pagamento. Estas 
medidas irão incentivar a entrada dos 
prestadores de serviços de pagamento no 
mercado interno e assegurar a igualdade de 
condições entre os prestadores, reforçando
a concorrência e a eficiência da afetação de 
recursos no mercado financeiro a retalho 
da UE em benefício das empresas e dos 
consumidores. A transparência da 
informação sobre os encargos e as 
possibilidades de mudança de conta, 
combinadas com o direito de acesso aos 
serviços de uma conta de base, permitirão 
que os cidadãos da UE circulem e façam 
compras com maior facilidade no interior 
da União, beneficiando por isso de um 
mercado interno plenamente funcional no 
domínio dos serviços financeiros a retalho 
e contribuindo para o seu maior 
desenvolvimento.

mercado das contas de pagamento. Estas 
medidas irão incentivar a entrada dos 
prestadores de serviços de pagamento no 
mercado interno e assegurar a igualdade de 
condições entre os prestadores, reforçando 
a concorrência e a eficiência da afetação de 
recursos no mercado financeiro a retalho 
da UE em benefício das empresas e dos 
consumidores.

Or. en

Alteração 132
Olle Schmidt

Proposta de diretiva
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) É por isso crucial definir um conjunto 
uniforme de regras para abordar a questão 
da baixa mobilidade dos consumidores e, 
em particular, para melhorar a comparação 
dos serviços e dos encargos associados às 
contas de pagamento, assim como 
incentivar a mudança de conta e evitar que 
os consumidores que pretendem abrir uma 
conta de pagamento no estrangeiro sejam 
discriminados em razão do seu local de 
residência. Além disso, é essencial adotar 

(8) A fim de permitir uma mobilidade 
financeira eficaz e funcional a longo 
prazo, é crucial definir um conjunto 
uniforme de regras para abordar a questão 
da baixa mobilidade dos consumidores e, 
em particular, para melhorar a comparação 
dos serviços e dos encargos associados às 
contas de pagamento, assim como 
incentivar a mudança de conta e evitar que 
os consumidores que pretendem abrir uma 
conta de pagamento no estrangeiro sejam 
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medidas adequadas para promover a 
participação dos clientes no mercado das 
contas de pagamento. Estas medidas irão 
incentivar a entrada dos prestadores de 
serviços de pagamento no mercado interno 
e assegurar a igualdade de condições entre 
os prestadores, reforçando a concorrência e 
a eficiência da afetação de recursos no 
mercado financeiro a retalho da UE em 
benefício das empresas e dos 
consumidores. A transparência da 
informação sobre os encargos e as 
possibilidades de mudança de conta, 
combinadas com o direito de acesso aos 
serviços de uma conta de base, permitirão 
que os cidadãos da UE circulem e façam 
compras com maior facilidade no interior 
da União, beneficiando por isso de um 
mercado interno plenamente funcional no 
domínio dos serviços financeiros a retalho 
e contribuindo para o seu maior 
desenvolvimento.

discriminados em razão do seu local de 
residência. Além disso, é essencial adotar 
medidas adequadas para promover a 
participação dos clientes no mercado das 
contas de pagamento. Estas medidas irão 
incentivar a entrada dos prestadores de 
serviços de pagamento no mercado interno 
e assegurar a igualdade de condições entre 
os prestadores, reforçando a concorrência e 
a eficiência da afetação de recursos no 
mercado financeiro a retalho da UE em 
benefício das empresas e dos 
consumidores. A transparência da 
informação sobre os encargos e as 
possibilidades de mudança de conta, 
combinadas com o direito de acesso aos 
serviços de uma conta de base, permitirão 
que os cidadãos da UE circulem e façam 
compras com maior facilidade no interior 
da União, beneficiando por isso de um 
mercado interno plenamente funcional no 
domínio dos serviços financeiros a retalho 
e contribuindo para o crescimento do 
comércio eletrónico e para um maior 
desenvolvimento do mercado interno.

Or. en

Alteração 133
Syed Kamall

Proposta de diretiva
Considerando 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(8-A) É igualmente crucial assegurar que 
a presente diretiva não obste à inovação 
no domínio dos serviços financeiros a 
retalho. Surgem todos os anos novas 
tecnologias suscetíveis de tornar o atual 
modelo de contas de pagamento 
desatualizado. Mais concretamente, é 
necessário incentivar o recurso aos 
serviços bancários móveis, aos serviços de 
comunicação entre pares e aos cartões de 
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pagamento com valor armazenado em 
alternativa aos serviços bancários 
tradicionais.

Or. en

Alteração 134
Astrid Lulling

Proposta de diretiva
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) A presente diretiva aplica-se às contas 
de pagamento tituladas por consumidores 
individuais. Por conseguinte, as contas de 
empresas, mesmo pequenas ou 
microempresas, salvo se detidas a título 
pessoal, estão fora do seu âmbito de 
aplicação. A presente diretiva também não 
cobre as contas de poupança, que podem 
ter funções de pagamento mais limitadas.

(9) A presente diretiva aplica-se às contas 
de pagamento tituladas por consumidores 
individuais. Por conseguinte, as contas de 
empresas, mesmo pequenas ou 
microempresas, salvo se detidas a título 
pessoal, estão fora do seu âmbito de 
aplicação. A presente diretiva também não 
cobre as contas de poupança, que podem 
ter funções de pagamento mais limitadas. A 
presente diretiva não é aplicável aos 
prestadores de serviços de pagamento que 
operem unicamente como prestadores de 
serviços de contas de pagamento 
eletrónico em linha.

Or. en

Alteração 135
Philippe De Backer

Proposta de diretiva
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) A presente diretiva aplica-se às contas 
de pagamento tituladas por consumidores 
individuais. Por conseguinte, as contas de 
empresas, mesmo pequenas ou 

(9) A presente diretiva aplica-se às contas 
de pagamento tituladas por consumidores 
individuais. Por conseguinte, as contas de 
empresas, mesmo pequenas ou 
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microempresas, salvo se detidas a título 
pessoal, estão fora do seu âmbito de 
aplicação. A presente diretiva também não 
cobre as contas de poupança, que podem 
ter funções de pagamento mais limitadas.

microempresas, salvo se detidas a título 
pessoal, estão fora do seu âmbito de 
aplicação. A presente diretiva também não 
cobre as contas de poupança, que podem 
ter funções de pagamento mais limitadas. 
De igual modo, a presente diretiva não 
abrange os cartões de crédito, que não são 
essenciais para realizar os seus objetivos 
de reforço da inclusão financeira e do 
mercado único.

Or. en

Alteração 136
Werner Langen

Proposta de diretiva
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) É fundamental que os consumidores 
sejam capazes de compreender os 
encargos, para que possam comparar as 
ofertas de diferentes prestadores de 
serviços de pagamento e tomar decisões 
informadas quanto à conta mais adequada 
às suas necessidades. A comparação entre 
encargos bancários não pode ser efetuada 
se os prestadores de serviços de pagamento 
utilizarem terminologia diferente para os 
mesmos serviços de pagamento e 
prestarem informações em diferentes 
formatos. A terminologia normalizada, 
aliada a informações sobre os encargos dos 
serviços de pagamento mais 
representativos apresentadas num formato 
coerente, podem ajudar os consumidores a 
compreender e a comparar os encargos 
bancários.

(11) É fundamental que os consumidores 
sejam capazes de compreender os 
encargos, para que possam comparar as 
ofertas de diferentes prestadores de 
serviços de pagamento e tomar decisões 
informadas quanto à conta mais adequada 
às suas necessidades. A gama de serviços 
associada à conta e a qualidade das 
ofertas desempenham igualmente um 
papel essencial, não podendo ser 
negligenciadas numa comparação entre 
encargos bancários. A comparação entre 
encargos bancários não pode ser efetuada 
se os prestadores de serviços de pagamento 
utilizarem terminologia diferente para os 
mesmos serviços de pagamento e 
prestarem informações em diferentes 
formatos. A terminologia normalizada, 
aliada a informações sobre os encargos dos 
serviços de pagamento mais 
representativos apresentadas num formato 
coerente, pode ajudar os consumidores a 
compreender e a comparar os encargos 
bancários.
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Or. de

Alteração 137
Syed Kamall

Proposta de diretiva
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) É fundamental que os consumidores 
sejam capazes de compreender os 
encargos, para que possam comparar as 
ofertas de diferentes prestadores de 
serviços de pagamento e tomar decisões 
informadas quanto à conta mais adequada 
às suas necessidades. A comparação entre 
encargos bancários não pode ser efetuada 
se os prestadores de serviços de pagamento 
utilizarem terminologia diferente para os 
mesmos serviços de pagamento e 
prestarem informações em diferentes 
formatos. A terminologia normalizada, 
aliada a informações sobre os encargos dos 
serviços de pagamento mais 
representativos apresentadas num formato 
coerente, podem ajudar os consumidores a 
compreender e a comparar os encargos 
bancários.

(11) É fundamental que os consumidores 
sejam capazes de compreender os 
encargos, para que possam comparar as 
ofertas de diferentes prestadores de 
serviços de pagamento e tomar decisões 
informadas quanto à conta mais adequada 
às suas necessidades. A comparação entre 
encargos bancários não pode ser efetuada 
se os prestadores de serviços de pagamento 
utilizarem terminologia diferente para os 
mesmos serviços de pagamento e 
prestarem informações em diferentes 
formatos. A terminologia normalizada, 
aliada a informações sobre os encargos dos 
serviços de pagamento mais 
representativos apresentadas num formato 
coerente, pode ajudar os consumidores a 
compreender e a comparar os encargos 
bancários a nível nacional. Não obstante, 
é imperioso reconhecer a existência de 
uma enorme variação entre os 
Estados-Membros. Nos Estados-Membros 
com «modelos livres de banca a retalho», 
poderá revelar-se impossível identificar 
um grande número de termos relativos 
aos encargos.

Or. en

Alteração 138
Jean-Paul Gauzès

Proposta de diretiva
Considerando 11
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Texto da Comissão Alteração

(11) É fundamental que os consumidores 
sejam capazes de compreender os 
encargos, para que possam comparar as 
ofertas de diferentes prestadores de 
serviços de pagamento e tomar decisões 
informadas quanto à conta mais adequada 
às suas necessidades. A comparação entre 
encargos bancários não pode ser efetuada 
se os prestadores de serviços de pagamento 
utilizarem terminologia diferente para os 
mesmos serviços de pagamento e 
prestarem informações em diferentes 
formatos. A terminologia normalizada, 
aliada a informações sobre os encargos dos 
serviços de pagamento mais 
representativos apresentadas num formato 
coerente, podem ajudar os consumidores a 
compreender e a comparar os encargos 
bancários.

(11) É fundamental que os consumidores 
sejam capazes de compreender os 
encargos, para que possam comparar as 
ofertas de diferentes prestadores de 
serviços de pagamento e tomar decisões 
informadas quanto à conta mais adequada 
às suas necessidades. A comparação entre 
encargos bancários não pode ser efetuada 
se os prestadores de serviços de pagamento 
utilizarem terminologia diferente para os 
mesmos serviços de pagamento e 
prestarem informações em diferentes 
formatos. A terminologia normalizada, 
aliada a informações sobre os encargos dos 
serviços de pagamento mais 
representativos apresentadas num formato 
coerente, pode ajudar os consumidores a 
compreender e a comparar os encargos 
bancários a nível nacional.

Or. en

Alteração 139
Syed Kamall

Proposta de diretiva
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) Os consumidores beneficiariam mais 
com informações que sejam concisas e 
fáceis de comparar entre os vários 
prestadores de serviços de pagamento. Os 
instrumentos de comparação de contas de 
pagamento disponíveis para os 
consumidores não terão um impacto 
positivo se o tempo investido na consulta 
de extensas listas de encargos 
correspondentes a diferentes ofertas 
suplantar o benefício de escolher a oferta 
que representa o melhor valor. Assim, a 
terminologia relativa aos encargos apenas 

(12) Os consumidores precisam de 
informações sobre os encargos 
relacionados com a sua conta de 
pagamento que sejam concisas e fáceis de 
comparar entre os vários prestadores de 
serviços de pagamento. Neste contexto, a 
Comissão Europeia adotou a 
Diretiva 2007/64/CE, que, em nome da 
transparência, estabelece condições e 
requisitos de informação aplicáveis às 
operações de pagamento. A terminologia 
relativa aos encargos apenas deve ser 
normalizada para os termos e definições 
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deve ser normalizada para os termos e 
definições mais representativos no interior 
dos Estados-Membros, de modo a evitar o 
risco de excesso de informação.

mais representativos no interior dos 
Estados-Membros, de modo a evitar o risco 
de excesso de informação.

Or. en

Justificação

A fim de garantir a coerência com a Diretiva Serviços de Pagamento (DSP) e evitar eventuais 
inconsistências, teria sido mais lógico abordar a questão da transparência dos encargos 
bancários na DSP, atualmente em revisão. De qualquer modo, para evitar uma duplicidade 
de critérios, importa que as disposições da diretiva em matéria de informações sobre os 
encargos sejam coordenadas com as regras do título III da Diretiva Serviços de Pagamento, 
bem como com as disposições em matéria de transparência adotadas pelas autoridades 
nacionais, previstas no título VI da DSP.

Alteração 140
Philippe De Backer

Proposta de diretiva
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) Os consumidores beneficiariam mais 
com informações que sejam concisas e 
fáceis de comparar entre os vários 
prestadores de serviços de pagamento. Os 
instrumentos de comparação de contas de 
pagamento disponíveis para os 
consumidores não terão um impacto 
positivo se o tempo investido na consulta 
de extensas listas de encargos 
correspondentes a diferentes ofertas 
suplantar o benefício de escolher a oferta 
que representa o melhor valor. Assim, a 
terminologia relativa aos encargos apenas 
deve ser normalizada para os termos e 
definições mais representativos no interior 
dos Estados-Membros, de modo a evitar o 
risco de excesso de informação.

(12) Os consumidores beneficiariam mais 
com informações que sejam concisas e 
fáceis de comparar entre os vários 
prestadores de serviços de pagamento. Os 
instrumentos de comparação de contas de 
pagamento disponíveis para os 
consumidores não terão um impacto 
positivo se o tempo investido na consulta 
de extensas listas de encargos 
correspondentes a diferentes ofertas 
suplantar o benefício de escolher a oferta 
que representa o melhor valor. Deste 
modo, uma lista de serviços de pagamento 
correspondente a 80 % dos serviços de 
pagamento mais representativos sujeitos a 
encargos a nível nacional constitui a 
melhor forma de representar a maioria 
dos serviços de pagamento mais 
representativos e ter em conta a 
especificidade dos serviços oferecidos nos 
Estados-Membros. Assim, a terminologia
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relativa aos encargos apenas deve ser 
normalizada para os termos e definições 
mais representativos no interior dos 
Estados-Membros, de modo a evitar o risco 
de excesso de informação.

Or. en

Alteração 141
Jean-Paul Gauzès

Proposta de diretiva
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) Os consumidores beneficiariam mais 
com informações que sejam concisas e 
fáceis de comparar entre os vários 
prestadores de serviços de pagamento. Os 
instrumentos de comparação de contas de 
pagamento disponíveis para os 
consumidores não terão um impacto 
positivo se o tempo investido na consulta 
de extensas listas de encargos 
correspondentes a diferentes ofertas 
suplantar o benefício de escolher a oferta 
que representa o melhor valor. Assim, a 
terminologia relativa aos encargos apenas 
deve ser normalizada para os termos e 
definições mais representativos no interior 
dos Estados-Membros, de modo a evitar o 
risco de excesso de informação.

(12) Os consumidores beneficiariam mais 
com informações que sejam concisas e 
fáceis de comparar entre os vários 
prestadores de serviços de pagamento. Os 
instrumentos de comparação de contas de 
pagamento disponíveis para os 
consumidores não terão um impacto 
positivo se o tempo investido na consulta 
de extensas listas de encargos 
correspondentes a diferentes ofertas 
suplantar o benefício de escolher a oferta 
que representa o melhor valor. Deste 
modo, uma lista de serviços de pagamento 
correspondente a 80 % dos serviços de 
pagamento mais representativos sujeitos a 
encargos a nível nacional constitui a 
melhor forma de representar a maioria 
dos serviços de pagamento mais 
representativos e ter em conta a 
especificidade dos serviços oferecidos nos 
Estados-Membros. Assim, a terminologia 
relativa aos encargos apenas deve ser 
normalizada para os termos e definições 
mais representativos no interior dos 
Estados-Membros, de modo a evitar o risco 
de excesso de informação.

Or. en
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Alteração 142
Syed Kamall

Proposta de diretiva
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) A terminologia relativa aos encargos 
deve ser determinada pelas autoridades 
nacionais competentes, permitindo ter em 
conta as especificidades dos mercados 
locais. Para serem considerados 
representativos, os serviços devem estar 
sujeitos a um encargo em pelo menos um 
prestador de serviços de pagamento nos 
Estados-Membros. Além disso, sempre que 
possível, a terminologia relativa aos 
encargos deve ser normalizada a nível da 
UE, permitindo a comparação em toda a 
União. A Autoridade Bancária Europeia 
(EBA) deverá definir orientações para 
ajudar os Estados-Membros a determinar 
quais são os serviços de pagamento mais 
representativos sujeitos a encargos a nível 
nacional.

(13) A terminologia relativa aos encargos 
deve ser determinada pelas autoridades 
nacionais competentes, permitindo ter em 
conta as especificidades dos mercados 
locais. Para serem considerados 
representativos, os serviços devem estar 
sujeitos a um encargo em pelo menos um 
prestador de serviços de pagamento nos 
Estados-Membros.

Or. en

Justificação

Atendendo aos custos administrativos envolvidos, não é claro que o processo de 
normalização da terminologia produza benefícios concretos.

Alteração 143
Jean-Paul Gauzès

Proposta de diretiva
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) A terminologia relativa aos encargos 
deve ser determinada pelas autoridades 

(13) A terminologia relativa aos encargos 
deve ser determinada pelas autoridades 
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nacionais competentes, permitindo ter em 
conta as especificidades dos mercados 
locais. Para serem considerados 
representativos, os serviços devem estar 
sujeitos a um encargo em pelo menos um 
prestador de serviços de pagamento nos 
Estados-Membros. Além disso, sempre que 
possível, a terminologia relativa aos 
encargos deve ser normalizada a nível da 
UE, permitindo a comparação em toda a 
União. A Autoridade Bancária Europeia 
(EBA) deverá definir orientações para 
ajudar os Estados-Membros a determinar 
quais são os serviços de pagamento mais 
representativos sujeitos a encargos a nível 
nacional.

nacionais competentes, permitindo ter em 
conta as especificidades dos mercados 
locais. Para serem considerados 
representativos, os serviços devem estar 
sujeitos a um encargo em pelo menos um 
prestador de serviços de pagamento nos 
Estados-Membros. A Autoridade Bancária 
Europeia (EBA) deverá definir orientações 
para ajudar os Estados-Membros a 
determinar quais são os serviços de 
pagamento mais representativos sujeitos a 
encargos a nível nacional.

Or. en

Alteração 144
Philippe De Backer

Proposta de diretiva
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) A terminologia relativa aos encargos 
deve ser determinada pelas autoridades 
nacionais competentes, permitindo ter em 
conta as especificidades dos mercados 
locais. Para serem considerados 
representativos, os serviços devem estar 
sujeitos a um encargo em pelo menos um 
prestador de serviços de pagamento nos 
Estados-Membros. Além disso, sempre que 
possível, a terminologia relativa aos 
encargos deve ser normalizada a nível da 
UE, permitindo a comparação em toda a 
União. A Autoridade Bancária Europeia 
(EBA) deverá definir orientações para 
ajudar os Estados-Membros a determinar 
quais são os serviços de pagamento mais 
representativos sujeitos a encargos a nível 
nacional.

(13) A terminologia relativa aos encargos 
deve ser determinada pelas autoridades 
nacionais competentes, permitindo ter em 
conta as especificidades dos mercados 
locais. Para serem considerados 
representativos, os serviços devem estar 
sujeitos a um encargo em pelo menos um 
prestador de serviços de pagamento nos 
Estados-Membros. Além disso, sempre que 
possível, deve ser elaborada uma lista 
normalizada de definições a nível da UE, 
permitindo a comparação em toda a União. 
A Autoridade Bancária Europeia (EBA) 
deverá definir orientações para ajudar os 
Estados-Membros a determinar quais são 
os serviços de pagamento mais 
representativos sujeitos a encargos a nível 
nacional.
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Or. en

Alteração 145
Olle Ludvigsson, Evelyne Gebhardt, Emilie Turunen

Proposta de diretiva
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) A terminologia relativa aos encargos 
deve ser determinada pelas autoridades 
nacionais competentes, permitindo ter em 
conta as especificidades dos mercados 
locais. Para serem considerados 
representativos, os serviços devem estar 
sujeitos a um encargo em pelo menos um 
prestador de serviços de pagamento nos 
Estados-Membros. Além disso, sempre que 
possível, a terminologia relativa aos 
encargos deve ser normalizada a nível da 
UE, permitindo a comparação em toda a 
União. A Autoridade Bancária Europeia 
(EBA) deverá definir orientações para 
ajudar os Estados-Membros a determinar 
quais são os serviços de pagamento mais 
representativos sujeitos a encargos a nível 
nacional.

(13) A terminologia relativa aos encargos 
deve ser determinada pelas autoridades 
nacionais competentes, permitindo ter em 
conta as especificidades dos mercados 
locais. Para serem considerados 
representativos, os serviços devem estar 
sujeitos a um encargo ou ser oferecidos 
gratuitamente em pelo menos um 
prestador de serviços de pagamento nos 
Estados-Membros. Além disso, sempre que 
possível, a terminologia relativa aos 
encargos deve ser normalizada a nível da 
UE, permitindo a comparação em toda a 
União. A Autoridade Bancária Europeia 
(EBA) deverá definir orientações para 
ajudar os Estados-Membros a determinar 
quais são os serviços de pagamento mais 
representativos, sujeitos a encargos ou 
oferecidos gratuitamente, a nível nacional.

Or. en

Alteração 146
Syed Kamall

Proposta de diretiva
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) A partir do momento em que as 
autoridades competentes tenham 
determinado uma lista provisória dos 
serviços mais representativos sujeitos a 

Suprimido
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encargos a nível nacional, juntamente
com os respetivos termos e definições, a 
Comissão deve rever essa lista com vista a 
identificar, por meio de atos delegados, os 
serviços que são comuns à maioria dos 
Estados-Membros e propor termos e 
definições normalizados a nível da UE.

Or. en

Justificação

Atendendo aos custos administrativos envolvidos, não é claro que o processo de 
normalização da terminologia produza benefícios concretos.

Alteração 147
Werner Langen

Proposta de diretiva
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) A partir do momento em que as 
autoridades competentes tenham 
determinado uma lista provisória dos 
serviços mais representativos sujeitos a 
encargos a nível nacional, juntamente com 
os respetivos termos e definições, a 
Comissão deve rever essa lista com vista a 
identificar, por meio de atos delegados, os 
serviços que são comuns à maioria dos 
Estados-Membros e propor termos e 
definições normalizados a nível da UE.

(14) A partir do momento em que as 
autoridades competentes tenham 
determinado uma lista provisória dos 
serviços mais representativos sujeitos a 
encargos a nível nacional, juntamente com 
os respetivos termos e definições, a 
Comissão pode rever essa lista e 
apresentar recomendações sobre quais os 
serviços que são comuns à maioria dos 
Estados-Membros e propor termos e 
definições normalizados a nível da UE.

Or. de

Alteração 148
Philippe De Backer

Proposta de diretiva
Considerando 14
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Texto da Comissão Alteração

(14) A partir do momento em que as 
autoridades competentes tenham 
determinado uma lista provisória dos 
serviços mais representativos sujeitos a 
encargos a nível nacional, juntamente com 
os respetivos termos e definições, a 
Comissão deve rever essa lista com vista a 
identificar, por meio de atos delegados, os 
serviços que são comuns à maioria dos 
Estados-Membros e propor termos e 
definições normalizados a nível da UE.

(14) A partir do momento em que as 
autoridades competentes tenham 
determinado uma lista provisória dos 
serviços mais representativos sujeitos a 
encargos a nível nacional, juntamente com 
as respetivas definições, a Comissão deve 
rever essa lista com vista a identificar, por 
meio de atos delegados, os serviços que 
são comuns à maioria dos 
Estados-Membros e propor uma lista 
normalizada de definições a nível da UE.

Or. en

Alteração 149
Olle Ludvigsson, Evelyne Gebhardt, Emilie Turunen

Proposta de diretiva
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) A partir do momento em que as 
autoridades competentes tenham 
determinado uma lista provisória dos 
serviços mais representativos sujeitos a 
encargos a nível nacional, juntamente com 
os respetivos termos e definições, a 
Comissão deve rever essa lista com vista a 
identificar, por meio de atos delegados, os 
serviços que são comuns à maioria dos 
Estados-Membros e propor termos e 
definições normalizados a nível da UE.

(14) A partir do momento em que as 
autoridades competentes tenham 
determinado uma lista provisória dos 
serviços mais representativos sujeitos a 
encargos ou oferecidos gratuitamente a 
nível nacional, juntamente com os 
respetivos termos e definições, a Comissão 
deve rever essa lista com vista a identificar, 
por meio de atos delegados, os serviços 
que são comuns à maioria dos 
Estados-Membros e propor termos e 
definições normalizados a nível da UE.

Or. en

Alteração 150
Sylvie Goulard
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Proposta de diretiva
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) A partir do momento em que as 
autoridades competentes tenham 
determinado uma lista provisória dos 
serviços mais representativos sujeitos a 
encargos a nível nacional, juntamente com 
os respetivos termos e definições, a 
Comissão deve rever essa lista com vista a 
identificar, por meio de atos delegados, os 
serviços que são comuns à maioria dos 
Estados-Membros e propor termos e 
definições normalizados a nível da UE.

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. fr

Alteração 151
Olle Ludvigsson

Proposta de diretiva
Considerando 14-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(14-A) Tanto a nível da UE como a nível 
nacional, a terminologia normalizada 
relativa aos encargos deve ser o mais 
clara e concisa possível.

Or. en

Alteração 152
Jean-Paul Gauzès

Proposta de diretiva
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) Para ajudar os consumidores a 
comparar facilmente os encargos bancários 

(15) Para ajudar os consumidores a 
comparar facilmente os encargos bancários 
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no mercado único, os prestadores de 
serviços de pagamento devem fornecer-
lhes uma lista dos encargos cobrados pelos 
serviços enumerados na terminologia 
normalizada. Deste modo, contribuir-se-á 
também para estabelecer condições de 
igualdade entre as instituições de crédito 
que concorrem no mercado das contas de 
pagamento. O documento de informação 
sobre os encargos deve conter apenas 
informações sobre os serviços de 
pagamento mais representativos em cada 
Estado-Membro, utilizando, quando 
aplicáveis, os termos e as definições 
estabelecidos a nível da UE. Para ajudar os 
consumidores a compreender os encargos 
que têm de pagar pelas suas contas de 
pagamento, deve ser-lhes disponibilizado 
um glossário com explicações sobre, pelo 
menos, os encargos e serviços constantes 
da lista. Os glossários devem servir como 
um instrumento útil que encoraje uma 
melhor compreensão do significado dos 
encargos, contribuindo para capacitar os 
consumidores para optarem entre um 
conjunto mais vasto de ofertas de contas de 
pagamento. Deve ser introduzida a 
obrigação de os prestadores de serviços de 
pagamento informarem os consumidores, 
pelo menos anualmente, de todos os 
encargos bancários que lhes foram 
cobrados. As informações ex post devem 
ser fornecidas num resumo dedicado. Esse 
resumo deve fornecer uma síntese 
completa dos encargos incorridos, de modo 
a permitir ao consumidor compreender a 
que estão associadas essas despesas e 
avaliar a necessidade de modificar os seus 
padrões de consumo ou mudar de 
prestador. Este benefício seria maximizado 
através de uma informação ex post que 
abranja os mesmos serviços que a 
informação ex ante.

no mercado único, os prestadores de 
serviços de pagamento devem fornecer-
lhes uma lista dos encargos cobrados pelos 
serviços enumerados na terminologia 
normalizada a nível nacional. Deste modo, 
contribuir-se-á também para estabelecer 
condições de igualdade entre as instituições 
de crédito que concorrem no mercado das 
contas de pagamento. O documento de 
informação sobre os encargos deve conter 
apenas informações sobre os serviços de 
pagamento mais representativos em cada 
Estado-Membro. Para ajudar os 
consumidores a compreender os encargos 
que têm de pagar pelas suas contas de 
pagamento, deve ser-lhes disponibilizado, 
a pedido, um glossário com explicações 
sobre, pelo menos, os encargos e serviços 
constantes da lista, num suporte 
duradouro e em instalações acessíveis aos 
consumidores. O glossário deve estar 
disponível em formato eletrónico nos 
sítios Web dos prestadores de serviços de 
pagamento. Os glossários devem servir 
como um instrumento útil que encoraje 
uma melhor compreensão do significado
dos encargos, contribuindo para capacitar 
os consumidores para optarem entre um 
conjunto mais vasto de ofertas de contas de 
pagamento. Deve ser introduzida a 
obrigação de os prestadores de serviços de 
pagamento informarem os consumidores, 
pelo menos anualmente, de todos os 
encargos bancários que lhes foram 
cobrados. As informações ex post devem 
ser fornecidas num resumo dedicado. Esse 
resumo deve fornecer uma síntese 
completa dos encargos incorridos, de modo 
a permitir ao consumidor compreender a 
que estão associadas essas despesas e 
avaliar a necessidade de modificar os seus 
padrões de consumo ou mudar de 
prestador. Este benefício seria maximizado 
através de uma informação ex post que 
abranja os mesmos serviços que a 
informação ex ante.

Or. en
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Alteração 153
Olle Ludvigsson

Proposta de diretiva
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) Para ajudar os consumidores a 
comparar facilmente os encargos bancários 
no mercado único, os prestadores de 
serviços de pagamento devem fornecer-
lhes uma lista dos encargos cobrados pelos 
serviços enumerados na terminologia 
normalizada. Deste modo, contribuir-se-á 
também para estabelecer condições de 
igualdade entre as instituições de crédito 
que concorrem no mercado das contas de 
pagamento. O documento de informação 
sobre os encargos deve conter apenas 
informações sobre os serviços de 
pagamento mais representativos em cada 
Estado-Membro, utilizando, quando 
aplicáveis, os termos e as definições 
estabelecidos a nível da UE. Para ajudar os 
consumidores a compreender os encargos 
que têm de pagar pelas suas contas de 
pagamento, deve ser-lhes disponibilizado 
um glossário com explicações sobre, pelo 
menos, os encargos e serviços constantes 
da lista. Os glossários devem servir como 
um instrumento útil que encoraje uma 
melhor compreensão do significado dos 
encargos, contribuindo para capacitar os 
consumidores para optarem entre um
conjunto mais vasto de ofertas de contas de 
pagamento. Deve ser introduzida a 
obrigação de os prestadores de serviços de 
pagamento informarem os consumidores, 
pelo menos anualmente, de todos os 
encargos bancários que lhes foram 
cobrados. As informações ex post devem 
ser fornecidas num resumo dedicado. Esse 
resumo deve fornecer uma síntese 
completa dos encargos incorridos, de modo 
a permitir ao consumidor compreender a 

(15) Para ajudar os consumidores a 
comparar facilmente os encargos bancários 
no mercado único, os prestadores de 
serviços de pagamento devem fornecer-
lhes uma lista dos encargos cobrados pelos 
serviços enumerados na terminologia 
normalizada, bem como, quando aplicável, 
por todos os outros serviços associados à 
conta. Deste modo, contribuir-se-á também 
para estabelecer condições de igualdade 
entre as instituições de crédito que 
concorrem no mercado das contas de 
pagamento. O documento de informação 
sobre os encargos deve basear-se na 
terminologia normalizada relativa aos
serviços de pagamento mais 
representativos em cada Estado-Membro, 
utilizando, quando aplicáveis, os termos e 
as definições estabelecidos a nível da UE. 
Para ajudar os consumidores a 
compreender os encargos que têm de pagar 
pelas suas contas de pagamento, deve ser-
lhes disponibilizado um glossário com 
explicações sobre todos os encargos e 
serviços constantes da lista. Os glossários 
devem servir como um instrumento útil 
que encoraje uma melhor compreensão do 
significado dos encargos, contribuindo para 
capacitar os consumidores para optarem 
entre um conjunto mais vasto de ofertas de 
contas de pagamento. Deve ser introduzida 
a obrigação de os prestadores de serviços 
de pagamento informarem os 
consumidores, pelo menos anualmente, 
sobre todos os encargos bancários que lhes 
foram cobrados e os juros ganhos e pagos 
na sua conta. As informações ex post 
devem ser fornecidas num resumo 
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que estão associadas essas despesas e 
avaliar a necessidade de modificar os seus 
padrões de consumo ou mudar de 
prestador. Este benefício seria maximizado 
através de uma informação ex post que 
abranja os mesmos serviços que a 
informação ex ante.

dedicado. Esse resumo deve fornecer uma 
síntese completa dos encargos incorridos e 
dos juros ganhos e pagos, de modo a 
permitir ao consumidor compreender a que 
estão associadas essas despesas e juros e 
avaliar a necessidade de modificar os seus 
padrões de consumo ou mudar de 
prestador. Este benefício seria maximizado 
através de uma informação ex post que 
abranja os mesmos serviços que a 
informação ex ante. Se os consumidores 
assim o solicitarem, o cômputo dos 
encargos deve ser-lhes enviado em 
formato de papel. Caso contrário, o 
cômputo pode ser enviado por via 
eletrónica.

Or. en

Alteração 154
Syed Kamall

Proposta de diretiva
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) Para ajudar os consumidores a 
comparar facilmente os encargos bancários 
no mercado único, os prestadores de 
serviços de pagamento devem fornecer-
lhes uma lista dos encargos cobrados pelos 
serviços enumerados na terminologia 
normalizada. Deste modo, contribuir-se-á 
também para estabelecer condições de 
igualdade entre as instituições de crédito 
que concorrem no mercado das contas de 
pagamento. O documento de informação 
sobre os encargos deve conter apenas 
informações sobre os serviços de 
pagamento mais representativos em cada 
Estado-Membro, utilizando, quando 
aplicáveis, os termos e as definições 
estabelecidos a nível da UE. Para ajudar os 
consumidores a compreender os encargos 
que têm de pagar pelas suas contas de 

(15) Para ajudar os consumidores a 
comparar facilmente os encargos bancários 
no mercado único, os prestadores de 
serviços de pagamento devem fornecer-
lhes uma lista dos encargos cobrados pelos 
serviços enumerados na terminologia 
normalizada a nível nacional. Deste modo, 
contribuir-se-á também para estabelecer 
condições de igualdade entre as instituições 
de crédito que concorrem no mercado das 
contas de pagamento. O documento de 
informação sobre os encargos deve conter 
apenas informações sobre os serviços de 
pagamento mais representativos em cada 
Estado-Membro. Para ajudar os 
consumidores a compreender os encargos 
que têm de pagar pelas suas contas de 
pagamento, deve ser-lhes disponibilizado
um glossário com explicações sobre, pelo 
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pagamento, deve ser-lhes disponibilizado 
um glossário com explicações sobre, pelo 
menos, os encargos e serviços constantes 
da lista. Os glossários devem servir como 
um instrumento útil que encoraje uma 
melhor compreensão do significado dos 
encargos, contribuindo para capacitar os 
consumidores para optarem entre um 
conjunto mais vasto de ofertas de contas de 
pagamento. Deve ser introduzida a 
obrigação de os prestadores de serviços de 
pagamento informarem os consumidores, 
pelo menos anualmente, de todos os 
encargos bancários que lhes foram 
cobrados. As informações ex post devem 
ser fornecidas num resumo dedicado. Esse 
resumo deve fornecer uma síntese 
completa dos encargos incorridos, de modo 
a permitir ao consumidor compreender a 
que estão associadas essas despesas e 
avaliar a necessidade de modificar os seus 
padrões de consumo ou mudar de 
prestador. Este benefício seria maximizado 
através de uma informação ex post que 
abranja os mesmos serviços que a 
informação ex ante.

menos, os encargos e serviços constantes 
da lista. Os glossários devem servir como 
um instrumento útil que encoraje uma 
melhor compreensão do significado dos 
encargos, contribuindo para capacitar os 
consumidores para optarem entre um 
conjunto mais vasto de ofertas de contas de 
pagamento. Deve ser introduzida a 
obrigação de os prestadores de serviços de 
pagamento informarem os consumidores, 
pelo menos anualmente, de todos os 
encargos bancários que lhes foram 
cobrados. As informações ex post devem 
ser fornecidas num resumo dedicado. Esse 
resumo deve fornecer uma síntese 
completa dos encargos incorridos, de modo 
a permitir ao consumidor compreender a 
que estão associadas essas despesas e 
avaliar a necessidade de modificar os seus 
padrões de consumo ou mudar de 
prestador. Este benefício seria maximizado 
através de uma informação ex post que 
abranja os mesmos serviços que a 
informação ex ante.

Or. en

Justificação

Atendendo aos custos administrativos envolvidos, não é claro que o processo de 
normalização da terminologia produza benefícios concretos.

Alteração 155
Syed Kamall

Proposta de diretiva
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) Para satisfazer as necessidades dos 
consumidores, é necessário assegurar que 
as informações relativas aos encargos 
associados às contas de pagamento são 

(16) Para satisfazer as necessidades dos 
consumidores, é necessário assegurar que 
as informações relativas aos encargos 
associados às contas de pagamento são 
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exatas, claras e comparáveis. A presente 
diretiva deve, portanto, definir requisitos 
comuns de apresentação do documento de 
informação sobre os encargos e do 
cômputo desses encargos, de modo a 
assegurar que sejam compreensíveis e 
passíveis de comparação pelos 
consumidores. O formato, a ordem das 
rubricas e os cabeçalhos devem ser os 
mesmos para todos os documentos de 
informação sobre os encargos e para os 
cômputos dos encargos em todos os 
Estados-Membros, permitindo aos 
consumidores comparar os dois 
documentos e maximizando, 
consequentemente, a compreensão e a 
utilização da informação. O documento 
de informação sobre os encargos e o 
cômputo dos encargos devem ser 
claramente distinguíveis das outras 
comunicações. Devem ser identificados 
por um símbolo comum.

exatas, claras e comparáveis.

Or. en

Justificação

Para efeitos da diretiva, é desnecessário aplicar este grau de pormenor ao documento de 
informação sobre os encargos.

Alteração 156
Jean-Paul Gauzès

Proposta de diretiva
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) Para satisfazer as necessidades dos 
consumidores, é necessário assegurar que 
as informações relativas aos encargos 
associados às contas de pagamento são 
exatas, claras e comparáveis. A presente 
diretiva deve, portanto, definir requisitos 
comuns de apresentação do documento de 
informação sobre os encargos e do 

(16) Para satisfazer as necessidades dos 
consumidores, é necessário assegurar que 
as informações relativas aos encargos 
associados às contas de pagamento são 
exatas, claras e comparáveis.
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cômputo desses encargos, de modo a 
assegurar que sejam compreensíveis e 
passíveis de comparação pelos 
consumidores. O formato, a ordem das 
rubricas e os cabeçalhos devem ser os 
mesmos para todos os documentos de 
informação sobre os encargos e para os 
cômputos dos encargos em todos os 
Estados-Membros, permitindo aos 
consumidores comparar os dois 
documentos e maximizando, 
consequentemente, a compreensão e a 
utilização da informação. O documento 
de informação sobre os encargos e o 
cômputo dos encargos devem ser 
claramente distinguíveis das outras 
comunicações. Devem ser identificados 
por um símbolo comum.

Or. en

Alteração 157
Syed Kamall

Proposta de diretiva
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) Para assegurar a utilização 
consistente da terminologia da UE 
aplicável em toda a União, os 
Estados-Membros devem definir a 
obrigação de os prestadores de serviços de 
pagamento utilizarem a terminologia 
aplicável a nível da UE juntamente com a 
restante terminologia nacional 
normalizada identificada na lista 
provisória em todas as comunicações com 
os consumidores e, nomeadamente, no 
documento de informação sobre os 
encargos e no cômputo dos encargos. 
Exceto no documento de informação 
sobre os encargos e no cômputo dos 
encargos, os prestadores de serviços de 
pagamento podem utilizar marcas 

Suprimido
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comerciais para designar os serviços.

Or. en

Justificação

Atendendo aos custos administrativos envolvidos, não é claro que o processo de 
normalização da terminologia produza benefícios concretos.

Alteração 158
Jean-Paul Gauzès

Proposta de diretiva
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) Para assegurar a utilização 
consistente da terminologia da UE 
aplicável em toda a União, os 
Estados-Membros devem definir a 
obrigação de os prestadores de serviços de 
pagamento utilizarem a terminologia 
aplicável a nível da UE juntamente com a 
restante terminologia nacional 
normalizada identificada na lista 
provisória em todas as comunicações com 
os consumidores e, nomeadamente, no 
documento de informação sobre os 
encargos e no cômputo dos encargos. 
Exceto no documento de informação 
sobre os encargos e no cômputo dos 
encargos, os prestadores de serviços de 
pagamento podem utilizar marcas 
comerciais para designar os serviços.

Suprimido

Or. en

Alteração 159
Philippe De Backer

Proposta de diretiva
Considerando 17



AM\1002483PT.doc 35/180 PE516.948v02-00

PT

Texto da Comissão Alteração

(17) Para assegurar a utilização consistente 
da terminologia da UE aplicável em toda a 
União, os Estados-Membros devem definir 
a obrigação de os prestadores de serviços 
de pagamento utilizarem a terminologia 
aplicável a nível da UE juntamente com a 
restante terminologia nacional 
normalizada identificada na lista 
provisória em todas as comunicações com 
os consumidores e, nomeadamente, no 
documento de informação sobre os 
encargos e no cômputo dos encargos. 
Exceto no documento de informação 
sobre os encargos e no cômputo dos 
encargos, os prestadores de serviços de 
pagamento podem utilizar marcas 
comerciais para designar os serviços.

(17) Para assegurar a utilização consistente 
da terminologia da UE aplicável em toda a 
União, os Estados-Membros devem definir 
a obrigação de os prestadores de serviços 
de pagamento utilizarem a lista 
normalizada da UE em todas as 
comunicações com os consumidores e, 
nomeadamente, no documento de 
informação sobre os encargos e no 
cômputo dos encargos. Os prestadores de 
serviços de pagamento podem utilizar 
marcas comerciais para designar os 
serviços.

Or. en

Alteração 160
Werner Langen

Proposta de diretiva
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) Para assegurar a utilização consistente 
da terminologia da UE aplicável em toda a 
União, os Estados-Membros devem definir 
a obrigação de os prestadores de serviços 
de pagamento utilizarem a terminologia 
aplicável a nível da UE juntamente com a 
restante terminologia nacional normalizada 
identificada na lista provisória em todas as 
comunicações com os consumidores e, 
nomeadamente, no documento de 
informação sobre os encargos e no 
cômputo dos encargos. Exceto no
documento de informação sobre os 
encargos e no cômputo dos encargos, os 
prestadores de serviços de pagamento 

(17) Para assegurar a utilização consistente 
da terminologia da UE aplicável em toda a 
União, os Estados-Membros devem definir 
a obrigação de os prestadores de serviços 
de pagamento utilizarem a terminologia 
nacional normalizada identificada na lista 
provisória em todas as comunicações com 
os consumidores e, nomeadamente, no 
documento de informação sobre os 
encargos e no cômputo dos encargos. No
documento de informação sobre os 
encargos e no cômputo dos encargos, os 
prestadores de serviços de pagamento 
podem utilizar, além disso, marcas 



PE516.948v02-00 36/180 AM\1002483PT.doc

PT

podem utilizar marcas comerciais para 
designar os serviços.

comerciais para designar os serviços.

Or. de

Alteração 161
Olle Ludvigsson

Proposta de diretiva
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) Para assegurar a utilização consistente 
da terminologia da UE aplicável em toda a 
União, os Estados-Membros devem definir 
a obrigação de os prestadores de serviços 
de pagamento utilizarem a terminologia 
aplicável a nível da UE juntamente com a 
restante terminologia nacional normalizada 
identificada na lista provisória em todas as 
comunicações com os consumidores e, 
nomeadamente, no documento de 
informação sobre os encargos e no 
cômputo dos encargos. Exceto no 
documento de informação sobre os 
encargos e no cômputo dos encargos, os 
prestadores de serviços de pagamento 
podem utilizar marcas comerciais para 
designar os serviços.

(17) Para assegurar a utilização consistente 
da terminologia da UE aplicável em toda a 
União, os Estados-Membros devem definir 
a obrigação de os prestadores de serviços 
de pagamento utilizarem a terminologia 
aplicável a nível da UE juntamente com a 
restante terminologia nacional normalizada 
identificada na lista provisória em todas as 
comunicações com os consumidores e, 
nomeadamente, no documento de 
informação sobre os encargos, no cômputo 
dos encargos e na informação contratual.
Na informação comercial, os prestadores 
de serviços de pagamento podem utilizar 
marcas comerciais para designar os 
serviços, desde que os correspondentes 
termos normalizados a nível da UE e 
nacional, quando aplicáveis, sejam 
claramente identificados.

Or. en

Alteração 162
Syed Kamall

Proposta de diretiva
Considerando 18
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Texto da Comissão Alteração

(18) Os sítios Web de comparação são um 
meio eficaz de os consumidores avaliarem 
os méritos das diferentes ofertas de contas 
de pagamento num único local. Podem 
proporcionar o equilíbrio correto entre a 
necessidade de a informação ser clara e 
concisa mas completa e abrangente, 
permitindo aos utilizadores obter 
informação mais pormenorizada se isso 
for do seu interesse. Podem também 
reduzir os custos de pesquisa, uma vez 
que os consumidores não terão de 
recolher informações separadamente 
junto dos vários prestadores de serviços de 
pagamento.

Suprimido

Or. en

Justificação

O âmbito de aplicação da presente diretiva não deve estender-se aos sítios Web de 
comparação, que cobrem muito mais do que contas de pagamento.

Alteração 163
Syed Kamall

Proposta de diretiva
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) Para obterem informações imparciais 
em relação aos encargos bancários, os 
consumidores devem poder aceder a sítios 
Web de comparação que sejam 
operacionalmente independentes dos 
prestadores de serviços de pagamento. Os 
Estados-Membros deve, por isso, 
assegurar a existência de pelo menos um 
destes sítios Web disponível para os 
consumidores nos seus respetivos 
territórios. Esses sítios Web de 
comparação poderão ser operados por 

Suprimido
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autoridades competentes, por outras 
autoridades públicas e/ou por operadores 
privados acreditados. Os 
Estados-Membros devem criar um regime 
de acreditação voluntário que permita aos 
operadores privados de sítios Web de 
comparação concorrer a uma acreditação, 
de acordo com critérios de qualidade 
especificados. Onde não exista um sítio 
Web acreditado operado por uma entidade 
privada, deverá ser criado um sítio Web 
de comparação operado por uma 
autoridade competente ou por outra 
autoridade pública. Esses sítios Web 
também devem cumprir os critérios de 
qualidade.

Or. en

Justificação

O âmbito de aplicação da presente diretiva não deve estender-se aos sítios Web de 
comparação, que cobrem muito mais do que contas de pagamento.

Alteração 164
Olle Ludvigsson

Proposta de diretiva
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) Para obterem informações imparciais 
em relação aos encargos bancários, os 
consumidores devem poder aceder a sítios 
Web de comparação que sejam 
operacionalmente independentes dos 
prestadores de serviços de pagamento. Os 
Estados-Membros deve, por isso, assegurar 
a existência de pelo menos um destes sítios 
Web disponível para os consumidores nos 
seus respetivos territórios. Esses sítios Web 
de comparação poderão ser operados por 
autoridades competentes, por outras 
autoridades públicas e/ou por operadores 
privados acreditados. Os Estados-Membros 

(19) Para obterem informações imparciais 
em relação aos encargos cobrados e às 
taxas de juros aplicadas às contas de 
pagamento, os consumidores devem poder 
aceder gratuitamente a sítios Web de 
comparação que sejam financeira e 
operacionalmente independentes dos 
prestadores de serviços de pagamento. Os 
Estados-Membros deve, por isso, assegurar 
a existência de pelo menos um destes sítios 
Web disponível para os consumidores nos 
seus respetivos territórios. Esses sítios Web 
de comparação poderão ser operados por 
autoridades competentes, por outras 
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devem criar um regime de acreditação 
voluntário que permita aos operadores 
privados de sítios Web de comparação 
concorrer a uma acreditação, de acordo 
com critérios de qualidade especificados. 
Onde não exista um sítio Web acreditado 
operado por uma entidade privada, deverá 
ser criado um sítio Web de comparação 
operado por uma autoridade competente ou 
por outra autoridade pública. Esses sítios 
Web também devem cumprir os critérios 
de qualidade.

autoridades públicas e/ou por operadores 
privados acreditados. Os Estados-Membros 
devem criar um regime de acreditação 
voluntário que permita aos operadores 
privados de sítios Web de comparação 
concorrer a uma acreditação, de acordo 
com critérios de qualidade especificados. 
Onde não exista um sítio Web acreditado 
operado por uma entidade privada, deverá 
ser criado um sítio Web de comparação 
operado por uma autoridade competente ou 
por outra autoridade pública. Esses sítios 
Web também devem cumprir os critérios 
de qualidade. Para os consumidores 
poderem aceder facilmente a sítios Web 
de comparação também noutros 
Estados-Membros, deve ser criado um 
portal da União com ligações a todos os 
sítios Web a nível nacional.

Or. en

Alteração 165
Evelyne Gebhardt

Proposta de diretiva
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) Para obterem informações imparciais 
em relação aos encargos bancários, os 
consumidores devem poder aceder a sítios 
Web de comparação que sejam 
operacionalmente independentes dos 
prestadores de serviços de pagamento. Os 
Estados-Membros deve, por isso, assegurar 
a existência de pelo menos um destes sítios 
Web disponível para os consumidores nos 
seus respetivos territórios. Esses sítios Web 
de comparação poderão ser operados por 
autoridades competentes, por outras 
autoridades públicas e/ou por operadores 
privados acreditados. Os Estados-Membros 
devem criar um regime de acreditação 
voluntário que permita aos operadores 

(19) Para obterem informações imparciais 
em relação aos encargos bancários, os 
consumidores devem poder aceder a sítios 
Web de comparação que sejam 
operacionalmente independentes dos 
prestadores de serviços de pagamento. Os 
Estados-Membros deve, por isso, assegurar 
a existência de pelo menos um destes sítios 
Web disponível para os consumidores nos 
seus respetivos territórios. Esses sítios Web 
de comparação poderão ser operados por 
autoridades competentes, por outras 
autoridades públicas e/ou por operadores 
privados acreditados. Os Estados-Membros 
devem criar um regime de acreditação 
voluntário que permita aos operadores 
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privados de sítios Web de comparação 
concorrer a uma acreditação, de acordo 
com critérios de qualidade especificados. 
Onde não exista um sítio Web acreditado 
operado por uma entidade privada, deverá 
ser criado um sítio Web de comparação 
operado por uma autoridade competente ou 
por outra autoridade pública. Esses sítios 
Web também devem cumprir os critérios 
de qualidade.

privados de sítios Web de comparação 
concorrer a uma acreditação, de acordo 
com critérios de qualidade especificados. 
Onde não exista um sítio Web acreditado 
operado por uma entidade privada, deverá 
ser criado um sítio Web de comparação 
operado por uma autoridade competente ou 
por outra autoridade pública. Esses sítios 
Web também devem cumprir os critérios 
de qualidade. A fim de facilitar a síntese 
dos encargos cobrados pelos prestadores 
de serviços de pagamento na União 
Europeia, a Comissão deve estabelecer 
um portal atualizado, independente, 
preciso, fiável e fácil de utilizar pelo 
consumidor, incluindo todas as ligações
aos sítios Web de comparação acreditados 
dos respetivos Estados-Membros. 

Or. en

Alteração 166
Syed Kamall

Proposta de diretiva
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) É prática corrente os prestadores de 
serviços de pagamento oferecerem uma 
conta de pagamento num pacote que inclui 
outros produtos ou serviços financeiros. 
Esta prática pode ser uma forma de os 
prestadores de serviços de pagamento 
diversificarem a sua oferta e concorrerem 
entre si e pode, em última instância, ser 
benéfica para os consumidores. Todavia, o 
estudo da Comissão sobre as práticas de 
subordinação no setor financeiro, realizado 
em 2009, assim como consultas relevantes 
e reclamações dos consumidores, 
demonstraram que os prestadores de 
serviços de pagamento podem oferecer 
contas bancárias em pacotes com produtos 
não solicitados pelos consumidores e que 

(20) É prática corrente os prestadores de 
serviços de pagamento oferecerem uma 
conta de pagamento num pacote que inclui 
outros produtos ou serviços financeiros. 
Esta prática pode ser uma forma de os 
prestadores de serviços de pagamento 
diversificarem a sua oferta e concorrerem 
entre si e pode, em última instância, ser 
benéfica para os consumidores. Todavia, o 
estudo da Comissão sobre as práticas de 
subordinação no setor financeiro, realizado 
em 2009, assim como consultas relevantes 
e reclamações dos consumidores, 
demonstraram que os prestadores de 
serviços de pagamento podem oferecer 
contas bancárias em pacotes com produtos 
não solicitados pelos consumidores e que 
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não são essenciais às contas de pagamento, 
como seguros de habitação. Além disso, 
observou-se que estas práticas podem 
reduzir a transparência e a comparabilidade 
dos preços, limitando as opções de compra 
para os consumidores e influenciando 
negativamente a sua mobilidade. Por 
conseguinte, os Estados-Membros devem 
assegurar que, quando os prestadores de 
serviços de pagamento oferecem pacotes 
que incluem contas de pagamento aos 
consumidores, estes recebem informações 
sobre os encargos aplicáveis à conta de 
pagamento e a todos os outros serviços 
financeiros incluídos no pacote, 
separadamente. Estas obrigações não se 
devem aplicar aos serviços naturalmente 
associados à utilização da conta de 
pagamento, como levantamentos, 
transferências eletrónicas ou cartões de 
pagamento. Estes serviços devem, por 
isso, ser excluídos do âmbito de aplicação 
da presente disposição.

não são essenciais às contas de pagamento, 
como seguros de habitação. Além disso, 
observou-se que estas práticas podem 
reduzir a transparência e a comparabilidade 
dos preços, limitando as opções de compra 
para os consumidores e influenciando 
negativamente a sua mobilidade. Por 
conseguinte, os Estados-Membros devem 
assegurar que, quando os prestadores de 
serviços de pagamento oferecem pacotes 
que incluem contas de pagamento e outros 
serviços financeiros aos consumidores, 
estes recebem informações sobre os 
encargos aplicáveis à conta de pagamento e 
a todos os outros serviços financeiros 
incluídos no pacote, separadamente, caso 
os consumidores tenham a possibilidade 
de adquirir a conta de pagamento e os 
serviços integrados separadamente.

Or. en

Justificação

Deve ficar claro que existe uma diferença entre contas que oferecem uma gama de serviços e 
contas integradas em pacotes juntamente com outros serviços financeiros, como seguros. 
Neste último caso, não é possível separar os serviços. Se for esse o caso, deve ser introduzido 
um requisito para garantir que o PSP alerta o consumidor dos custos envolvidos na abertura 
de uma conta de pagamento integrada num pacote e verifica se o cliente é elegível para o 
produto em pacote.

Alteração 167
Evelyne Gebhardt

Proposta de diretiva
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) É prática corrente os prestadores de 
serviços de pagamento oferecerem uma 
conta de pagamento num pacote que inclui 

(20) É prática corrente os prestadores de 
serviços de pagamento oferecerem uma 
conta de pagamento num pacote que inclui 
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outros produtos ou serviços financeiros. 
Esta prática pode ser uma forma de os 
prestadores de serviços de pagamento 
diversificarem a sua oferta e concorrerem 
entre si e pode, em última instância, ser 
benéfica para os consumidores. Todavia, o 
estudo da Comissão sobre as práticas de 
subordinação no setor financeiro, realizado 
em 2009, assim como consultas relevantes 
e reclamações dos consumidores, 
demonstraram que os prestadores de 
serviços de pagamento podem oferecer 
contas bancárias em pacotes com produtos 
não solicitados pelos consumidores e que 
não são essenciais às contas de pagamento, 
como seguros de habitação. Além disso, 
observou-se que estas práticas podem 
reduzir a transparência e a comparabilidade 
dos preços, limitando as opções de compra 
para os consumidores e influenciando 
negativamente a sua mobilidade. Por 
conseguinte, os Estados-Membros devem 
assegurar que, quando os prestadores de 
serviços de pagamento oferecem pacotes 
que incluem contas de pagamento aos 
consumidores, estes recebem informações 
sobre os encargos aplicáveis à conta de 
pagamento e a todos os outros serviços 
financeiros incluídos no pacote, 
separadamente. Estas obrigações não se 
devem aplicar aos serviços naturalmente 
associados à utilização da conta de 
pagamento, como levantamentos, 
transferências eletrónicas ou cartões de 
pagamento. Estes serviços devem, por 
isso, ser excluídos do âmbito de aplicação 
da presente disposição.

outros produtos ou serviços financeiros. 
Esta prática pode ser uma forma de os 
prestadores de serviços de pagamento 
diversificarem a sua oferta e concorrerem 
entre si e pode, em última instância, ser 
benéfica para os consumidores. Todavia, o 
estudo da Comissão sobre as práticas de 
subordinação no setor financeiro, realizado 
em 2009, assim como consultas relevantes 
e reclamações dos consumidores, 
demonstraram que os prestadores de 
serviços de pagamento podem oferecer 
contas bancárias em pacotes com produtos 
não solicitados pelos consumidores e que 
não são essenciais às contas de pagamento, 
como seguros de habitação. Além disso, 
observou-se que estas práticas podem 
reduzir a transparência e a comparabilidade 
dos preços, limitando as opções de compra 
para os consumidores e influenciando 
negativamente a sua mobilidade. Por 
conseguinte, os Estados-Membros devem 
assegurar que, quando os prestadores de 
serviços de pagamento oferecem pacotes 
que incluem contas de pagamento aos 
consumidores, estes recebem informações 
sobre os encargos aplicáveis à conta de 
pagamento e a todos os outros serviços 
financeiros incluídos no pacote, 
separadamente.

Or. en

Alteração 168
Olle Schmidt

Proposta de diretiva
Considerando 20
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Texto da Comissão Alteração

(20) É prática corrente os prestadores de 
serviços de pagamento oferecerem uma 
conta de pagamento num pacote que inclui 
outros produtos ou serviços financeiros. 
Esta prática pode ser uma forma de os 
prestadores de serviços de pagamento 
diversificarem a sua oferta e concorrerem 
entre si e pode, em última instância, ser 
benéfica para os consumidores. Todavia, o 
estudo da Comissão sobre as práticas de 
subordinação no setor financeiro, realizado 
em 2009, assim como consultas relevantes 
e reclamações dos consumidores, 
demonstraram que os prestadores de 
serviços de pagamento podem oferecer 
contas bancárias em pacotes com produtos 
não solicitados pelos consumidores e que 
não são essenciais às contas de pagamento, 
como seguros de habitação. Além disso, 
observou-se que estas práticas podem 
reduzir a transparência e a comparabilidade 
dos preços, limitando as opções de compra 
para os consumidores e influenciando 
negativamente a sua mobilidade. Por 
conseguinte, os Estados-Membros devem 
assegurar que, quando os prestadores de 
serviços de pagamento oferecem pacotes 
que incluem contas de pagamento aos 
consumidores, estes recebem informações 
sobre os encargos aplicáveis à conta de 
pagamento e a todos os outros serviços 
financeiros incluídos no pacote, 
separadamente. Estas obrigações não se 
devem aplicar aos serviços naturalmente 
associados à utilização da conta de 
pagamento, como levantamentos, 
transferências eletrónicas ou cartões de 
pagamento. Estes serviços devem, por isso, 
ser excluídos do âmbito de aplicação da 
presente disposição.

(20) É prática corrente os prestadores de 
serviços de pagamento oferecerem uma 
conta de pagamento num pacote que inclui 
outros produtos ou serviços financeiros. 
Esta prática pode ser uma forma de os 
prestadores de serviços de pagamento 
diversificarem a sua oferta e concorrerem 
entre si e pode, em última instância, ser 
benéfica para os consumidores. Todavia, o 
estudo da Comissão sobre as práticas de 
subordinação no setor financeiro, realizado 
em 2009, assim como consultas relevantes 
e reclamações dos consumidores, 
demonstraram que os prestadores de 
serviços de pagamento podem oferecer 
contas bancárias em pacotes com produtos 
não solicitados pelos consumidores e que 
não são essenciais às contas de pagamento, 
como seguros de habitação. Além disso, 
observou-se que estas práticas podem 
reduzir a transparência e a comparabilidade 
dos preços, limitando as opções de compra 
para os consumidores e influenciando 
negativamente a sua mobilidade. Por 
conseguinte, os Estados-Membros devem 
assegurar que, quando os prestadores de 
serviços de pagamento oferecem pacotes 
que incluem contas de pagamento aos 
consumidores, estes recebem informações 
sobre a possibilidade de adquirir os 
componentes do pacote separadamente e, 
se for esse o caso, sobre os custos e 
encargos de cada serviço financeiro 
incluído no pacote, separadamente. Estas 
obrigações não se devem aplicar aos 
serviços naturalmente associados à 
utilização da conta de pagamento, como 
levantamentos, transferências eletrónicas 
ou cartões de pagamento. Estes serviços 
devem, por isso, ser excluídos do âmbito 
de aplicação da presente disposição.

Or. en
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Alteração 169
Werner Langen

Proposta de diretiva
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) É prática corrente os prestadores de 
serviços de pagamento oferecerem uma 
conta de pagamento num pacote que inclui 
outros produtos ou serviços financeiros. 
Esta prática pode ser uma forma de os 
prestadores de serviços de pagamento 
diversificarem a sua oferta e concorrerem 
entre si e pode, em última instância, ser 
benéfica para os consumidores. Todavia, o 
estudo da Comissão sobre as práticas de 
subordinação no setor financeiro, realizado 
em 2009, assim como consultas relevantes 
e reclamações dos consumidores, 
demonstraram que os prestadores de 
serviços de pagamento podem oferecer 
contas bancárias em pacotes com produtos 
não solicitados pelos consumidores e que 
não são essenciais às contas de pagamento, 
como seguros de habitação. Além disso, 
observou-se que estas práticas podem 
reduzir a transparência e a comparabilidade 
dos preços, limitando as opções de compra 
para os consumidores e influenciando 
negativamente a sua mobilidade. Por 
conseguinte, os Estados-Membros devem 
assegurar que, quando os prestadores de 
serviços de pagamento oferecem pacotes 
que incluem contas de pagamento aos 
consumidores, estes recebem informações 
sobre os encargos aplicáveis à conta de 
pagamento e a todos os outros serviços 
financeiros incluídos no pacote, 
separadamente. Estas obrigações não se 
devem aplicar aos serviços naturalmente 
associados à utilização da conta de 
pagamento, como levantamentos, 
transferências eletrónicas ou cartões de 
pagamento. Estes serviços devem, por isso, 
ser excluídos do âmbito de aplicação da 

(20) É prática corrente os prestadores de 
serviços de pagamento oferecerem uma 
conta de pagamento num pacote que inclui 
outros produtos ou serviços financeiros. 
Esta prática pode ser uma forma de os 
prestadores de serviços de pagamento 
diversificarem a sua oferta e concorrerem 
entre si e pode, em última instância, ser 
benéfica para os consumidores. Todavia, o 
estudo da Comissão sobre as práticas de 
subordinação no setor financeiro, realizado 
em 2009, assim como consultas relevantes 
e reclamações dos consumidores, 
demonstraram que os prestadores de 
serviços de pagamento podem oferecer 
contas bancárias em pacotes com produtos 
não solicitados pelos consumidores e que 
não são essenciais às contas de pagamento, 
como seguros de habitação. Além disso, 
observou-se que estas práticas podem 
reduzir a transparência e a comparabilidade 
dos preços, limitando as opções de compra 
para os consumidores e influenciando 
negativamente a sua mobilidade. Por 
conseguinte, os Estados-Membros devem 
assegurar que, quando os prestadores de 
serviços de pagamento oferecem pacotes 
que incluem contas de pagamento aos 
consumidores, estes recebem informações 
sobre os encargos aplicáveis à conta de 
pagamento e a todos os outros serviços 
financeiros incluídos no pacote, 
separadamente. Estas obrigações não se 
devem aplicar aos serviços naturalmente 
associados à utilização da conta de 
pagamento, como levantamentos, 
transferências eletrónicas ou cartões de 
pagamento. Estes serviços, assim como a 
adesão estatutária a uma cooperativa,
devem, por isso, ser excluídos do âmbito 
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presente disposição. de aplicação desta disposição específica.

Or. de

Alteração 170
Syed Kamall

Proposta de diretiva
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) Os consumidores apenas são 
incentivados a mudar de conta se o 
processo não implicar um encargo 
administrativo e financeiro excessivo. O 
procedimento de mudança de conta de 
pagamento para outro prestador de serviços 
de pagamento deve ser rápido e claro. Os 
encargos cobrados pelos prestadores de 
serviços de pagamento em relação ao 
serviço de mudança, se existirem, devem 
estar em consonância com os custos reais 
incorridos por esses prestadores. Para ter 
um impacto positivo na concorrência, a 
mudança de conta também deve ser 
facilitada a nível transfronteiras. Uma vez 
que a mudança a nível transfronteiras 
pode ser mais complexa do que a 
mudança a nível nacional, podendo exigir 
que os prestadores de serviços de 
pagamento adaptem e aperfeiçoem os seus 
procedimentos internos, devem prever-se 
prazos mais alargados para a mudança a 
nível transfronteiras. A necessidade de 
manter prazos diferentes deverá ser 
avaliada no contexto do reexame da 
diretiva proposta.

(21) Os consumidores apenas são 
incentivados a mudar de conta se o 
processo não implicar um encargo 
administrativo e financeiro excessivo. O 
procedimento de mudança de conta de 
pagamento para outro prestador de serviços 
de pagamento deve ser rápido e claro. Os 
encargos cobrados pelos prestadores de 
serviços de pagamento em relação ao 
serviço de mudança, se existirem, devem 
estar em consonância com os custos reais 
incorridos por esses prestadores. Os 
consumidores apenas são incentivados a 
mudar de conta se o processo não 
implicar um encargo administrativo e 
financeiro excessivo. O procedimento de
mudança de conta de pagamento para 
outro prestador de serviços de pagamento 
deve ser rápido e claro. Os encargos 
cobrados pelos prestadores de serviços de 
pagamento em relação ao serviço de 
mudança, se existirem, devem estar em 
consonância com os custos reais 
incorridos por esses prestadores. Além 
disso, a oferta desses serviços constituirá 
um desafio, pois as normas técnicas, as 
regras comerciais e os requisitos jurídicos 
diferem entre os regimes de pagamento 
dos Estados-Membros da UE. Acresce que 
o Regulamento n.º 260/2012, que entrará 
em vigor em 1 de fevereiro de 2014, 
tornará esses serviços obsoletos para os 
consumidores que circularem na zona 
euro. A abertura de várias contas 
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bancárias (multi-banking) é uma prática 
frequente para os consumidores que 
mudam de um país da zona euro para 
outro que não a integre. Esta prática 
permite que os consumidores abram uma 
nova conta e, ao mesmo tempo, 
mantenham a anterior, só a encerrando se 
já não tiverem quaisquer obrigações para 
com os prestadores locais.

Or. en

Justificação

Dado o baixo nível de procura de um serviço transfronteiras desse tipo, esta exigência 
acarretaria custos e riscos enormes e traria poucos benefícios. As operações transfronteiras 
serão igualmente facilitadas pela aplicação do Regulamento n.º 260/2012.

Alteração 171
Jean-Paul Gauzès

Proposta de diretiva
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) Os consumidores apenas são 
incentivados a mudar de conta se o 
processo não implicar um encargo 
administrativo e financeiro excessivo. O 
procedimento de mudança de conta de 
pagamento para outro prestador de serviços 
de pagamento deve ser rápido e claro. Os 
encargos cobrados pelos prestadores de 
serviços de pagamento em relação ao
serviço de mudança, se existirem, devem 
estar em consonância com os custos reais 
incorridos por esses prestadores. Para ter 
um impacto positivo na concorrência, a 
mudança de conta também deve ser 
facilitada a nível transfronteiras. Uma vez 
que a mudança a nível transfronteiras 
pode ser mais complexa do que a 
mudança a nível nacional, podendo exigir 
que os prestadores de serviços de 
pagamento adaptem e aperfeiçoem os seus 

(21) Os consumidores apenas são 
incentivados a mudar de conta se o 
processo não implicar um encargo 
administrativo e financeiro excessivo. O 
procedimento de mudança de conta de 
pagamento para outro prestador de serviços 
de pagamento deve ser rápido e claro. Os 
encargos cobrados pelos prestadores de 
serviços de pagamento em relação ao 
serviço de mudança, se existirem, devem 
estar em consonância com os custos reais 
incorridos por esses prestadores.
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procedimentos internos, devem prever-se 
prazos mais alargados para a mudança a 
nível transfronteiras. A necessidade de 
manter prazos diferentes deverá ser 
avaliada no contexto do reexame da 
diretiva proposta.

Or. en

Alteração 172
Olle Ludvigsson

Proposta de diretiva
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) Os consumidores apenas são 
incentivados a mudar de conta se o 
processo não implicar um encargo 
administrativo e financeiro excessivo. O 
procedimento de mudança de conta de 
pagamento para outro prestador de serviços 
de pagamento deve ser rápido e claro. Os 
encargos cobrados pelos prestadores de 
serviços de pagamento em relação ao 
serviço de mudança, se existirem, devem 
estar em consonância com os custos reais 
incorridos por esses prestadores. Para ter 
um impacto positivo na concorrência, a 
mudança de conta também deve ser 
facilitada a nível transfronteiras. Uma vez 
que a mudança a nível transfronteiras pode 
ser mais complexa do que a mudança a 
nível nacional, podendo exigir que os 
prestadores de serviços de pagamento 
adaptem e aperfeiçoem os seus 
procedimentos internos, devem prever-se 
prazos mais alargados para a mudança a 
nível transfronteiras. A necessidade de 
manter prazos diferentes deverá ser 
avaliada no contexto do reexame da 
diretiva proposta.

(21) Os consumidores apenas são 
incentivados a mudar de conta se o 
processo não implicar um encargo 
administrativo e financeiro excessivo. O 
procedimento de mudança de conta de 
pagamento para outro prestador de serviços 
de pagamento deve ser rápido, claro e 
barato. Para ter um impacto positivo na 
concorrência, a mudança de conta também 
deve ser facilitada a nível transfronteiras. 
Uma vez que a mudança a nível 
transfronteiras pode ser mais complexa do 
que a mudança a nível nacional, podendo 
exigir que os prestadores de serviços de 
pagamento adaptem e aperfeiçoem os seus 
procedimentos internos, devem prever-se 
prazos mais alargados para a mudança a 
nível transfronteiras. A necessidade de 
manter prazos diferentes deverá ser 
avaliada no contexto do reexame da 
diretiva proposta.

Or. en
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Alteração 173
Philippe De Backer

Proposta de diretiva
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) Os consumidores apenas são 
incentivados a mudar de conta se o 
processo não implicar um encargo 
administrativo e financeiro excessivo. O 
procedimento de mudança de conta de 
pagamento para outro prestador de serviços 
de pagamento deve ser rápido e claro. Os 
encargos cobrados pelos prestadores de 
serviços de pagamento em relação ao 
serviço de mudança, se existirem, devem 
estar em consonância com os custos reais 
incorridos por esses prestadores. Para ter 
um impacto positivo na concorrência, a 
mudança de conta também deve ser 
facilitada a nível transfronteiras. Uma vez 
que a mudança a nível transfronteiras pode 
ser mais complexa do que a mudança a 
nível nacional, podendo exigir que os 
prestadores de serviços de pagamento 
adaptem e aperfeiçoem os seus 
procedimentos internos, devem prever-se 
prazos mais alargados para a mudança a 
nível transfronteiras. A necessidade de 
manter prazos diferentes deverá ser 
avaliada no contexto do reexame da 
diretiva proposta.

(21) Os consumidores apenas são 
incentivados a mudar de conta se os 
benefícios potenciais não superarem os 
riscos previstos e o processo não implicar 
um encargo administrativo e financeiro 
excessivo. O procedimento de mudança de 
conta de pagamento para outro prestador 
de serviços de pagamento deve ser rápido e 
claro. Os encargos cobrados pelos 
prestadores de serviços de pagamento em 
relação ao serviço de mudança, se 
existirem, devem estar em consonância 
com os custos reais incorridos por esses 
prestadores. Para ter um impacto positivo 
na concorrência, a mudança de conta 
também deve ser facilitada a nível 
transfronteiras. Uma vez que a mudança a 
nível transfronteiras pode ser mais 
complexa do que a mudança a nível 
nacional, podendo exigir que os 
prestadores de serviços de pagamento 
adaptem e aperfeiçoem os seus 
procedimentos internos, devem prever-se 
prazos mais alargados para a mudança a 
nível transfronteiras. A necessidade de 
manter prazos diferentes deverá ser 
avaliada no contexto do reexame da 
diretiva proposta.

Or. en

Alteração 174
Syed Kamall
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Proposta de diretiva
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

(22) O processo de mudança de conta deve 
ser o mais simples possível para o 
consumidor. Os Estados-Membros devem 
também assegurar que o prestador de 
serviços de pagamento recetor é 
responsável por iniciar e gerir o processo 
em nome do consumidor.

(22) O processo de mudança de conta deve 
ser o mais simples possível para o 
consumidor. Os Estados-Membros devem 
também assegurar que o prestador de 
serviços de pagamento recetor é 
responsável por iniciar e gerir o processo 
em nome do consumidor. Os requisitos da 
presente diretiva relativos à prestação do 
serviço de mudança de conta podem ser 
cumpridos por via de disposições 
legislativas, autorregulação ou acordo 
voluntário.

Or. en

Justificação

Há diversas iniciativas nos Estados-Membros em desenvolvimento ou já aplicadas. Assim, a 
presente diretiva deve visar uma harmonização mínima.

Alteração 175
Philippe De Backer

Proposta de diretiva
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

(22) O processo de mudança de conta deve 
ser o mais simples possível para o 
consumidor. Os Estados-Membros devem 
também assegurar que o prestador de 
serviços de pagamento recetor é 
responsável por iniciar e gerir o processo 
em nome do consumidor.

(22) O processo de mudança de conta deve 
ser o mais simples possível para o 
consumidor. Os Estados-Membros devem 
também assegurar que o prestador de 
serviços de pagamento recetor é 
responsável por iniciar e gerir o processo 
em nome do consumidor. Os requisitos da 
presente diretiva relativos à prestação do 
serviço de mudança de conta podem ser 
cumpridos por via de disposições 
legislativas, autorregulação ou acordo 
voluntário.
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Or. en

Alteração 176
Olle Ludvigsson

Proposta de diretiva
Considerando 22-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(22-A) No que se refere à mudança de 
prestador de serviço de pagamento a nível 
nacional, os Estados-Membros devem ser 
autorizados a manter ou estabelecer 
regras ligeiramente diferentes das 
previstas na presente diretiva, desde que 
daí resultem eficiências claramente do 
interesse do consumidor.

Or. en

Alteração 177
Werner Langen

Proposta de diretiva
Considerando 24

Texto da Comissão Alteração

(24) A cooperação do prestador de serviços 
de pagamento de origem da conta é 
necessária para que a mudança seja bem-
sucedida. O prestador de serviços de 
pagamento recetor deve receber, do 
prestador de serviços de pagamento de 
origem da conta, toda a informação que 
considere necessária para repor os 
pagamentos recorrentes na nova conta de 
pagamento. Contudo, essa informação não 
deve exceder o necessário para realizar a 
mudança, e o prestador de serviços de 
pagamento recetor não deve solicitar 
informações supérfluas.

(24) A cooperação do prestador de serviços 
de pagamento de origem da conta é 
necessária para que a mudança seja bem-
sucedida. O prestador de serviços de 
pagamento recetor deve receber, do 
prestador de serviços de pagamento de
origem da conta, toda a informação que 
considere necessária para repor os 
pagamentos recorrentes na nova conta de 
pagamento, em conformidade com os 
requisitos vigentes em matéria de proteção 
de dados. Contudo, essa informação não 
deve exceder o necessário para realizar a 
mudança, e o prestador de serviços de 
pagamento recetor não deve solicitar 
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informações supérfluas.

Or. de

Alteração 178
Jean-Paul Gauzès

Proposta de diretiva
Considerando 27

Texto da Comissão Alteração

(27) Os consumidores que residam 
legalmente na União e que não possuam 
uma conta de pagamento num determinado 
Estado-Membro devem estar em posição 
de abrir e utilizar uma conta de pagamento 
com características básicas nesse 
Estado-Membro. Para assegurar o acesso 
mais amplo possível a essas contas, os 
consumidores devem ter acesso às 
mesmas independentemente das suas 
circunstâncias financeiras, como uma 
situação de desemprego ou falência 
pessoal, ou do seu local de residência. 
Além disso, o direito de acesso a uma 
conta de pagamento com características 
básicas em qualquer Estado-Membro deve 
ser concedido em conformidade com as 
exigências estabelecidas na Diretiva 
2005/60/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 26 de outubro de 2005, 
relativa à prevenção da utilização do 
sistema financeiro para efeitos de 
branqueamento de capitais e de 
financiamento do terrorismo, 
nomeadamente no que respeita aos 
procedimentos de vigilância da clientela.

(27) Os consumidores que residam 
legalmente na União e que não possuam 
uma conta de pagamento num determinado 
Estado-Membro devem estar em posição 
de abrir e utilizar uma conta de pagamento 
com características básicas nesse 
Estado-Membro. Os Estados-Membros 
devem assegurar que o exercício deste 
direito não seja excessivamente difícil ou 
oneroso para o consumidor.

Or. en

Alteração 179
Olle Schmidt



PE516.948v02-00 52/180 AM\1002483PT.doc

PT

Proposta de diretiva
Considerando 27

Texto da Comissão Alteração

(27) Os consumidores que residam 
legalmente na União e que não possuam 
uma conta de pagamento num determinado 
Estado-Membro devem estar em posição 
de abrir e utilizar uma conta de pagamento 
com características básicas nesse 
Estado-Membro. Para assegurar o acesso 
mais amplo possível a essas contas, os 
consumidores devem ter acesso às mesmas 
independentemente das suas circunstâncias 
financeiras, como uma situação de 
desemprego ou falência pessoal, ou do seu 
local de residência. Além disso, o direito 
de acesso a uma conta de pagamento com 
características básicas em qualquer 
Estado-Membro deve ser concedido em 
conformidade com as exigências 
estabelecidas na Diretiva 2005/60/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 
de outubro de 2005, relativa à prevenção 
da utilização do sistema financeiro para 
efeitos de branqueamento de capitais e de 
financiamento do terrorismo, 
nomeadamente no que respeita aos 
procedimentos de vigilância da clientela.

(27) Os consumidores que residam 
legalmente na União e que não possuam 
uma conta de pagamento num determinado 
Estado-Membro devem estar em posição 
de abrir e utilizar uma conta de pagamento 
com características básicas nesse 
Estado-Membro. Para assegurar o acesso 
mais amplo possível a essas contas, os 
consumidores devem ter acesso às mesmas 
independentemente das suas circunstâncias 
financeiras e do seu local de residência.
Atualmente, é necessário ter acesso a uma 
conta bancária para participar de forma 
plena e eficaz nos meios social e 
financeiro. Os consumidores sem uma 
conta bancária são obrigados a utilizar 
numerário, o que não só limita a sua 
escolha quanto ao método de pagamento e 
contribui para excluí-los das operações 
eletrónicas como se revela, de igual modo, 
mais oneroso. Além disso, o direito de 
acesso a uma conta de pagamento com 
características básicas em qualquer 
Estado-Membro deve ser concedido em 
conformidade com as exigências 
estabelecidas na Diretiva 2005/60/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 
de outubro de 2005, relativa à prevenção 
da utilização do sistema financeiro para 
efeitos de branqueamento de capitais e de 
financiamento do terrorismo, 
nomeadamente no que respeita aos 
procedimentos de vigilância da clientela.

Or. en

Alteração 180
Jürgen Klute
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Proposta de diretiva
Considerando 27

Texto da Comissão Alteração

(27) Os consumidores que residam 
legalmente na União e que não possuam
uma conta de pagamento num determinado 
Estado-Membro devem estar em posição 
de abrir e utilizar uma conta de pagamento 
com características básicas nesse 
Estado-Membro. Para assegurar o acesso 
mais amplo possível a essas contas, os 
consumidores devem ter acesso às 
mesmas independentemente das suas 
circunstâncias financeiras, como uma 
situação de desemprego ou falência 
pessoal, ou do seu local de residência. 
Além disso, o direito de acesso a uma 
conta de pagamento com características 
básicas em qualquer Estado-Membro deve 
ser concedido em conformidade com as 
exigências estabelecidas na Diretiva 
2005/60/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 26 de outubro de 2005, 
relativa à prevenção da utilização do 
sistema financeiro para efeitos de 
branqueamento de capitais e de 
financiamento do terrorismo, 
nomeadamente no que respeita aos 
procedimentos de vigilância da clientela.

(27) Os consumidores que residam 
legalmente na União e que não utilizem
uma conta de pagamento num determinado 
Estado-Membro devem estar em posição 
de abrir e utilizar uma conta de pagamento 
com características básicas nesse 
Estado-Membro. Todas as disposições da 
presente diretiva em matéria de 
transparência e comparabilidade dos 
encargos e das mudanças de conta são 
igualmente aplicáveis às contas de 
pagamento com características básicas. 
Os Estados-Membros devem também 
garantir ao consumidor a possibilidade de 
mudar de ou para uma conta de 
pagamento com características básicas. 
Para assegurar o acesso mais amplo 
possível a essas contas, os consumidores 
devem ter acesso às mesmas 
independentemente das suas 
circunstâncias financeiras, como uma 
situação de desemprego ou falência 
pessoal, ou do seu local de residência.

Or. en

Alteração 181
Syed Kamall

Proposta de diretiva
Considerando 27

Texto da Comissão Alteração

(27) Os consumidores que residam 
legalmente na União e que não possuam
uma conta de pagamento num 
determinado Estado-Membro devem estar 

(27) Os consumidores aos quais tenha sido 
negado acesso a uma conta de pagamento 
de base, que residam e que possam 
justificar uma relação suficiente com o 
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em posição de abrir e utilizar uma conta de 
pagamento com características básicas 
nesse Estado-Membro. Para assegurar o 
acesso mais amplo possível a essas contas, 
os consumidores devem ter acesso às 
mesmas independentemente das suas 
circunstâncias financeiras, como uma 
situação de desemprego ou falência 
pessoal, ou do seu local de residência. 
Além disso, o direito de acesso a uma 
conta de pagamento com características 
básicas em qualquer Estado-Membro deve 
ser concedido em conformidade com as 
exigências estabelecidas na Diretiva 
2005/60/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 26 de outubro de 2005, 
relativa à prevenção da utilização do 
sistema financeiro para efeitos de 
branqueamento de capitais e de 
financiamento do terrorismo, 
nomeadamente no que respeita aos 
procedimentos de vigilância da clientela.

Estado-Membro do PSP em que procuram 
aceder a uma conta de pagamento com 
características básicas devem estar em 
posição de abrir e utilizar uma conta de 
pagamento com características básicas 
nesse Estado-Membro. Para assegurar o 
acesso mais amplo possível a essas contas, 
os consumidores devem ter acesso às 
mesmas independentemente das suas 
circunstâncias, como uma situação de 
desemprego ou falência pessoal. Além 
disso, o direito de acesso a uma conta de 
pagamento com características básicas em 
qualquer Estado-Membro deve ser 
concedido em conformidade com as 
exigências estabelecidas na Diretiva 
2005/60/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 26 de outubro de 2005, 
relativa à prevenção da utilização do 
sistema financeiro para efeitos de 
branqueamento de capitais e de 
financiamento do terrorismo, 
nomeadamente no que respeita aos 
procedimentos de vigilância da clientela.

Or. en

Justificação

Tendo em vista o cumprimento dos requisitos do combate ao branqueamento de capitais e a 
proteção contra a fraude, um consumidor tem de justificar a necessidade de abrir uma conta 
de pagamento noutro país.

Alteração 182
Burkhard Balz

Proposta de diretiva
Considerando 27

Texto da Comissão Alteração

(27) Os consumidores que residam 
legalmente na União e que não possuam 
uma conta de pagamento num 
determinado Estado-Membro devem estar 
em posição de abrir e utilizar uma conta de 

(27) Os consumidores que residam 
legalmente na União e que não possuam 
uma conta de pagamento na União devem 
estar em posição de abrir e utilizar uma 
conta de pagamento com características 



AM\1002483PT.doc 55/180 PE516.948v02-00

PT

pagamento com características básicas
nesse Estado-Membro. Para assegurar o 
acesso mais amplo possível a essas contas, 
os consumidores devem ter acesso às 
mesmas independentemente das suas 
circunstâncias financeiras, como uma 
situação de desemprego ou falência 
pessoal, ou do seu local de residência. 
Além disso, o direito de acesso a uma 
conta de pagamento com características 
básicas em qualquer Estado-Membro deve 
ser concedido em conformidade com as 
exigências estabelecidas na Diretiva 
2005/60/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 26 de outubro de 2005, 
relativa à prevenção da utilização do 
sistema financeiro para efeitos de 
branqueamento de capitais e de 
financiamento do terrorismo, 
nomeadamente no que respeita aos 
procedimentos de vigilância da clientela.

básicas no Estado onde têm a sua 
residência habitual. Para assegurar o 
acesso mais amplo possível a essas contas, 
os consumidores devem ter acesso às 
mesmas independentemente das suas 
circunstâncias financeiras, como uma 
situação de desemprego ou falência 
pessoal, ou do seu local de residência. A 
existência de ligações pessoais sob a 
forma de centro de interesses, local de 
emprego ou de estudo, com o 
Estado-Membro em causa e a área de 
negócios do prestador de serviços de 
pagamento tem de ser provada pelo 
consumidor. Além disso, o direito de 
acesso a uma conta de pagamento com 
características básicas em qualquer Estado-
Membro deve ser concedido em 
conformidade com as exigências 
estabelecidas na Diretiva 2005/60/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 
de outubro de 2005, relativa à prevenção 
da utilização do sistema financeiro para 
efeitos de branqueamento de capitais e de 
financiamento do terrorismo, 
nomeadamente no que respeita aos 
procedimentos de vigilância da clientela.

Or. de

Alteração 183
Philippe De Backer

Proposta de diretiva
Considerando 27

Texto da Comissão Alteração

(27) Os consumidores que residam 
legalmente na União e que não possuam 
uma conta de pagamento num determinado 
Estado-Membro devem estar em posição 
de abrir e utilizar uma conta de pagamento 
com características básicas nesse 
Estado-Membro. Para assegurar o acesso 
mais amplo possível a essas contas, os 

(27) Os consumidores que residam 
legalmente na União, possam justificar 
uma ligação efetiva ao Estado-Membro do 
prestador de serviços de pagamento e não 
possuam uma conta de pagamento num 
determinado Estado-Membro devem estar 
em posição de abrir e utilizar uma conta de 
pagamento com características básicas 
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consumidores devem ter acesso às mesmas 
independentemente das suas circunstâncias 
financeiras, como uma situação de 
desemprego ou falência pessoal, ou do seu 
local de residência. Além disso, o direito 
de acesso a uma conta de pagamento com 
características básicas em qualquer 
Estado-Membro deve ser concedido em 
conformidade com as exigências 
estabelecidas na Diretiva 2005/60/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 
de outubro de 2005, relativa à prevenção 
da utilização do sistema financeiro para 
efeitos de branqueamento de capitais e de 
financiamento do terrorismo, 
nomeadamente no que respeita aos 
procedimentos de vigilância da clientela.

nesse Estado-Membro. Os consumidores 
devem ter acesso às mesmas 
independentemente das suas circunstâncias 
financeiras, como uma situação de 
desemprego ou falência pessoal, ou do seu 
local de residência. Os consumidores 
devem ser obrigados a comparecer 
pessoalmente nas instalações do prestador 
de serviços de pagamento do 
Estado-Membro da sua escolha. Os 
Estados-Membros devem assegurar que o 
exercício deste direito não seja 
excessivamente difícil ou oneroso para o
consumidor. Além disso, o direito de 
acesso a uma conta de pagamento com 
características básicas em qualquer 
Estado-Membro deve ser concedido em 
conformidade com as exigências 
estabelecidas na Diretiva 2005/60/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 26
de outubro de 2005, relativa à prevenção 
da utilização do sistema financeiro para 
efeitos de branqueamento de capitais e de 
financiamento do terrorismo, 
nomeadamente no que respeita aos 
procedimentos de vigilância da clientela.

Or. en

Alteração 184
Olle Ludvigsson, Evelyne Gebhardt

Proposta de diretiva
Considerando 27

Texto da Comissão Alteração

(27) Os consumidores que residam 
legalmente na União e que não possuam 
uma conta de pagamento num determinado 
Estado-Membro devem estar em posição 
de abrir e utilizar uma conta de pagamento 
com características básicas nesse 
Estado-Membro. Para assegurar o acesso 
mais amplo possível a essas contas, os 
consumidores devem ter acesso às mesmas 

(27) Os consumidores que residam 
legalmente na União e que não possuam 
uma conta de pagamento num determinado 
Estado-Membro devem estar em posição 
de abrir e utilizar uma conta de pagamento 
com características básicas nesse 
Estado-Membro. Para assegurar o acesso 
mais amplo possível a essas contas, os 
consumidores devem ter acesso às mesmas 
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independentemente das suas circunstâncias 
financeiras, como uma situação de 
desemprego ou falência pessoal, ou do seu 
local de residência. Além disso, o direito 
de acesso a uma conta de pagamento com 
características básicas em qualquer 
Estado-Membro deve ser concedido em 
conformidade com as exigências 
estabelecidas na Diretiva 2005/60/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 
de outubro de 2005, relativa à prevenção 
da utilização do sistema financeiro para 
efeitos de branqueamento de capitais e de 
financiamento do terrorismo, 
nomeadamente no que respeita aos 
procedimentos de vigilância da clientela.

independentemente das suas circunstâncias 
financeiras – como uma situação de 
desemprego ou falência pessoal, o nível de 
rendimentos ou o historial de crédito – ou 
do seu local de residência. Além disso, o 
direito de acesso a uma conta de 
pagamento com características básicas em 
qualquer Estado-Membro deve ser 
concedido em conformidade com as 
exigências estabelecidas na Diretiva 
2005/60/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 26 de outubro de 2005, 
relativa à prevenção da utilização do 
sistema financeiro para efeitos de 
branqueamento de capitais e de 
financiamento do terrorismo, 
nomeadamente no que respeita aos 
procedimentos de vigilância da clientela.

Or. en

Alteração 185
Werner Langen

Proposta de diretiva
Considerando 27

Texto da Comissão Alteração

(27) Os consumidores que residam 
legalmente na União e que não possuam 
uma conta de pagamento num 
determinado Estado-Membro devem estar 
em posição de abrir e utilizar uma conta de 
pagamento com características básicas 
nesse Estado-Membro. Para assegurar o 
acesso mais amplo possível a essas contas, 
os consumidores devem ter acesso às 
mesmas independentemente das suas 
circunstâncias financeiras, como uma 
situação de desemprego ou falência 
pessoal, ou do seu local de residência. 
Além disso, o direito de acesso a uma 
conta de pagamento com características 
básicas em qualquer Estado-Membro deve 
ser concedido em conformidade com as 

(27) Os consumidores que residam 
legalmente na União e que não possuam 
uma conta de pagamento na UE devem 
estar em posição de abrir e utilizar uma 
conta de pagamento com características 
básicas no Estado-Membro em causa com 
o qual têm alguma ligação. Para assegurar 
o acesso mais amplo possível a essas 
contas, os consumidores devem ter acesso 
às mesmas independentemente das suas 
circunstâncias financeiras, como uma 
situação de desemprego ou falência 
pessoal, ou do seu local de residência. 
Além disso, o direito de acesso a uma 
conta de pagamento com características 
básicas em qualquer Estado-Membro deve 
ser concedido em conformidade com as 
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exigências estabelecidas na Diretiva 
2005/60/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 26 de outubro de 2005, 
relativa à prevenção da utilização do 
sistema financeiro para efeitos de 
branqueamento de capitais e de 
financiamento do terrorismo, 
nomeadamente no que respeita aos 
procedimentos de vigilância da clientela.

exigências estabelecidas na Diretiva 
2005/60/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 26 de outubro de 2005, 
relativa à prevenção da utilização do 
sistema financeiro para efeitos de 
branqueamento de capitais e de 
financiamento do terrorismo, 
nomeadamente no que respeita aos 
procedimentos de vigilância da clientela.

Or. de

Alteração 186
Jean-Paul Gauzès

Proposta de diretiva
Considerando 27-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(27-A) O direito de acesso a uma conta de 
pagamento com características básicas em 
qualquer Estado-Membro deve ser 
concedido em conformidade com a 
Diretiva 2005/60/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 26 de outubro
de 2005, relativa à prevenção da 
utilização do sistema financeiro para 
efeitos de branqueamento de capitais e de 
financiamento do terrorismo, 
nomeadamente no que respeita aos 
procedimentos de vigilância da clientela.

Or. en

Alteração 187
Olle Ludvigsson

Proposta de diretiva
Considerando 28
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Texto da Comissão Alteração

(28) Os Estados-Membros devem 
assegurar a existência de pelo menos um 
prestador de serviços de pagamento que 
ofereça uma conta de pagamento com 
características básicas aos consumidores. O 
acesso não deve ser demasiado difícil e 
não deve implicar custos excessivos para 
os consumidores. A este respeito, os 
Estados-Membros devem ter em 
consideração fatores como a localização 
dos prestadores de serviços de pagamento 
designados no seu território. Para 
minimizar o risco de exclusão financeira 
dos consumidores, os Estados-Membros 
devem melhorar a educação financeira, 
nomeadamente nas escolas, e combater o 
sobre-endividamento. Os 
Estados-Membros devem ainda promover 
iniciativas, pelos prestadores de serviços de 
pagamento, para facilitar a combinação do 
fornecimento de contas de pagamento com 
características básicas com a educação 
financeira.

(28) Os Estados-Membros devem 
assegurar a oferta aos consumidores de 
uma conta de pagamento com 
características básicas por parte de todos 
os prestadores de serviços de pagamento 
que ofereçam contas de pagamento aos 
consumidores no âmbito da sua atividade 
regular. O acesso não deve ser demasiado 
difícil e não deve implicar custos 
excessivos para os consumidores. Para 
minimizar o risco de exclusão financeira 
dos consumidores, os Estados-Membros 
devem melhorar a educação financeira, 
nomeadamente nas escolas, e combater o 
sobre-endividamento. Os 
Estados-Membros devem ainda promover 
iniciativas, pelos prestadores de serviços de 
pagamento, para facilitar a combinação do 
fornecimento de contas de pagamento com 
características básicas com a educação 
financeira.

Or. en

Alteração 188
Olle Schmidt

Proposta de diretiva
Considerando 28

Texto da Comissão Alteração

(28) Os Estados-Membros devem 
assegurar a existência de pelo menos um 
prestador de serviços de pagamento que 
ofereça uma conta de pagamento com 
características básicas aos consumidores. O 
acesso não deve ser demasiado difícil e não 
deve implicar custos excessivos para os 
consumidores. A este respeito, os 
Estados-Membros devem ter em 

(28) Os Estados-Membros devem 
assegurar que os bancos que exercem a 
atividade da banca a retalho ofereçam
uma conta de pagamento com 
características básicas aos consumidores. O 
acesso não deve ser demasiado difícil e não 
deve implicar custos excessivos para os 
consumidores. A este respeito, os 
Estados-Membros devem garantir que as 
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consideração fatores como a localização 
dos prestadores de serviços de pagamento 
designados no seu território. Para 
minimizar o risco de exclusão financeira 
dos consumidores, os Estados-Membros 
devem melhorar a educação financeira, 
nomeadamente nas escolas, e combater o 
sobre-endividamento. Os 
Estados-Membros devem ainda promover 
iniciativas, pelos prestadores de serviços de 
pagamento, para facilitar a combinação do 
fornecimento de contas de pagamento com 
características básicas com a educação 
financeira.

isenções se baseiam apenas nos requisitos 
previstos na Diretiva 2005/60/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 
de outubro de 2005, relativa à prevenção 
da utilização do sistema financeiro para 
efeitos de branqueamento de capitais e de 
financiamento do terrorismo, 
nomeadamente no que respeita aos 
procedimentos de vigilância da clientela. 
Para minimizar o risco de exclusão 
financeira dos consumidores, os 
Estados-Membros devem melhorar a 
educação financeira, nomeadamente nas 
escolas, e combater o sobre-
endividamento. Os Estados-Membros 
devem ainda promover iniciativas, pelos 
prestadores de serviços de pagamento, para 
facilitar a combinação do fornecimento de 
contas de pagamento com características 
básicas com a educação financeira.

Or. en

Alteração 189
Burkhard Balz

Proposta de diretiva
Considerando 28

Texto da Comissão Alteração

(28) Os Estados-Membros devem 
assegurar a existência de pelo menos um 
prestador de serviços de pagamento que 
ofereça uma conta de pagamento com 
características básicas aos consumidores. O 
acesso não deve ser demasiado difícil e não 
deve implicar custos excessivos para os 
consumidores. A este respeito, os 
Estados-Membros devem ter em 
consideração fatores como a localização 
dos prestadores de serviços de pagamento 
designados no seu território. Para 
minimizar o risco de exclusão financeira 
dos consumidores, os Estados-Membros 
devem melhorar a educação financeira, 

(28) Os Estados-Membros devem 
assegurar a existência de pelo menos um 
prestador de serviços de pagamento que 
ofereça uma conta de pagamento com 
características básicas aos consumidores, 
respeitando o princípio da igualdade de 
condições de concorrência e da 
proporcionalidade. O acesso não deve ser 
demasiado difícil e não deve implicar 
custos excessivos para os consumidores. A 
este respeito, os Estados-Membros devem 
ter em consideração fatores como a 
localização dos prestadores de serviços de 
pagamento designados no seu território. 
Para minimizar o risco de exclusão 
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nomeadamente nas escolas, e combater o 
sobre-endividamento. Os 
Estados-Membros devem ainda promover 
iniciativas, pelos prestadores de serviços de 
pagamento, para facilitar a combinação do 
fornecimento de contas de pagamento com 
características básicas com a educação 
financeira.

financeira dos consumidores, os 
Estados-Membros devem melhorar a 
educação financeira, nomeadamente nas 
escolas. Os Estados-Membros devem ainda 
promover iniciativas, pelos prestadores de 
serviços de pagamento, para facilitar a 
combinação do fornecimento de contas de 
pagamento com características básicas com 
a educação financeira.

Or. de

Alteração 190
Evelyne Gebhardt

Proposta de diretiva
Considerando 28

Texto da Comissão Alteração

(28) Os Estados-Membros devem 
assegurar a existência de pelo menos um 
prestador de serviços de pagamento que 
ofereça uma conta de pagamento com 
características básicas aos consumidores. 
O acesso não deve ser demasiado difícil e 
não deve implicar custos excessivos para 
os consumidores. A este respeito, os 
Estados-Membros devem ter em 
consideração fatores como a localização 
dos prestadores de serviços de pagamento 
designados no seu território. Para 
minimizar o risco de exclusão financeira 
dos consumidores, os Estados-Membros 
devem melhorar a educação financeira, 
nomeadamente nas escolas, e combater o 
sobre-endividamento. Os 
Estados-Membros devem ainda promover 
iniciativas, pelos prestadores de serviços de 
pagamento, para facilitar a combinação do 
fornecimento de contas de pagamento com 
características básicas com a educação 
financeira.

(28) Os Estados-Membros devem 
assegurar a oferta aos consumidores de 
uma conta de pagamento com 
características básicas por parte de todos 
os prestadores de serviços de pagamento
que ofereçam contas de pagamento, 
cobrindo pelo menos os serviços 
enunciados no artigo 16.º, n.º 1, no 
âmbito da sua atividade regular. O acesso 
não deve ser demasiado difícil e deve 
implicar apenas uma taxa nominal para os 
consumidores. A este respeito, os 
Estados-Membros devem ter em 
consideração fatores como a localização 
dos prestadores de serviços de pagamento 
designados no seu território. Para 
minimizar o risco de exclusão financeira 
dos consumidores, os Estados-Membros 
devem melhorar a educação financeira, 
nomeadamente nas escolas, e combater o 
sobre-endividamento. Os 
Estados-Membros devem ainda promover 
iniciativas, pelos prestadores de serviços de 
pagamento, para facilitar a combinação do 
fornecimento de contas de pagamento com 
características básicas com a educação 
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financeira.

Or. en

Alteração 191
Philippe De Backer

Proposta de diretiva
Considerando 28

Texto da Comissão Alteração

(28) Os Estados-Membros devem 
assegurar a existência de pelo menos um 
prestador de serviços de pagamento que 
ofereça uma conta de pagamento com 
características básicas aos consumidores. O 
acesso não deve ser demasiado difícil e não 
deve implicar custos excessivos para os 
consumidores. A este respeito, os 
Estados-Membros devem ter em 
consideração fatores como a localização 
dos prestadores de serviços de pagamento 
designados no seu território. Para 
minimizar o risco de exclusão financeira 
dos consumidores, os Estados-Membros 
devem melhorar a educação financeira, 
nomeadamente nas escolas, e combater o 
sobre-endividamento. Os 
Estados-Membros devem ainda promover 
iniciativas, pelos prestadores de serviços de 
pagamento, para facilitar a combinação do 
fornecimento de contas de pagamento com 
características básicas com a educação 
financeira.

(28) Os Estados-Membros devem 
assegurar a existência de pelo menos um 
prestador de serviços de pagamento que 
ofereça uma conta de pagamento com 
características básicas aos consumidores. O 
acesso não deve ser demasiado difícil e não 
deve implicar custos excessivos para os 
consumidores. A este respeito, os 
Estados-Membros devem ter em 
consideração fatores como a localização 
dos prestadores de serviços de pagamento 
designados no seu território. Para 
minimizar o risco de exclusão financeira 
dos consumidores, os Estados-Membros 
devem melhorar a educação financeira, 
nomeadamente nas escolas, e combater o 
sobre-endividamento. Os 
Estados-Membros devem ainda promover 
iniciativas, pelos prestadores de serviços de 
pagamento, para facilitar a combinação do 
fornecimento de contas de pagamento com 
características básicas com a educação 
financeira. Os requisitos da presente 
diretiva relativos à oferta de contas de 
pagamento de base podem ser cumpridos 
por via de disposições legislativas, 
autorregulação ou acordo voluntário.

Or. en
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Alteração 192
Sylvie Goulard, Jean Lambert

Proposta de diretiva
Considerando 28

Texto da Comissão Alteração

(28) Os Estados-Membros devem 
assegurar a existência de pelo menos um 
prestador de serviços de pagamento que 
ofereça uma conta de pagamento com 
características básicas aos consumidores. O 
acesso não deve ser demasiado difícil e não 
deve implicar custos excessivos para os 
consumidores. A este respeito, os 
Estados-Membros devem ter em 
consideração fatores como a localização 
dos prestadores de serviços de pagamento 
designados no seu território. Para 
minimizar o risco de exclusão financeira 
dos consumidores, os Estados-Membros 
devem melhorar a educação financeira, 
nomeadamente nas escolas, e combater o 
sobre-endividamento. Os 
Estados-Membros devem ainda promover 
iniciativas, pelos prestadores de serviços de 
pagamento, para facilitar a combinação do 
fornecimento de contas de pagamento com 
características básicas com a educação 
financeira.

(28) Os Estados-Membros devem 
assegurar a existência de pelo menos um 
prestador de serviços de pagamento que 
ofereça uma conta de pagamento com 
características básicas aos consumidores. O 
acesso não deve ser demasiado difícil e não 
deve implicar custos excessivos para os 
consumidores. A este respeito, os 
Estados-Membros devem ter em 
consideração fatores como a localização 
dos prestadores de serviços de pagamento 
designados no seu território. Para 
minimizar o risco de exclusão financeira 
dos consumidores, os Estados-Membros 
devem melhorar a educação financeira, 
nomeadamente nas escolas, e combater o 
sobre-endividamento. Os 
Estados-Membros devem ainda promover 
iniciativas, pelos prestadores de serviços de 
pagamento, para facilitar a combinação do 
fornecimento de contas de pagamento com 
características básicas com a educação 
financeira, com vista ao acompanhamento 
das populações vulneráveis em questões 
orçamentais e de sobre-endividamento.

Or. fr

Alteração 193
Sharon Bowles

Proposta de diretiva
Considerando 28-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(28-A) Os Estados-Membros devem 
assegurar a adoção de medidas para 
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facilitar a educação dos consumidores 
com vista à gestão da sua conta de 
pagamento de base. Deve ser facultada 
documentação clara e informativa, 
descrevendo o funcionamento da conta, a
todos os titulares de contas.

Or. en

Alteração 194
Philippe De Backer

Proposta de diretiva
Considerando 29

Texto da Comissão Alteração

(29) Para exercerem o seu direito de acesso 
a uma conta de pagamento de base, os 
consumidores não devem possuir já uma 
conta de pagamento no mesmo território. 
Quando não tiverem a possibilidade de 
utilizar sistemas eletrónicos para 
determinar se um consumidor já tem ou 
não uma conta de pagamento, os 
prestadores de serviços de pagamento 
devem aceitar uma declaração do 
consumidor como um meio fiável para a 
confirmação de que este não possui uma 
conta desse tipo.

(29) Para exercerem o seu direito de acesso 
a uma conta de pagamento de base, os 
consumidores não devem possuir já uma 
conta de pagamento ou deve ter-lhes sido 
previamente negado o acesso a uma conta 
de pagamento regular no mesmo 
território. Quando não tiverem a 
possibilidade de utilizar sistemas 
eletrónicos para determinar se um 
consumidor já tem ou não uma conta de 
pagamento, os prestadores de serviços de 
pagamento devem aceitar uma declaração 
do consumidor como um meio fiável para a 
confirmação de que este não possui uma 
conta desse tipo. O consumidor deve 
justificar uma ligação efetiva ao 
Estado-Membro do prestador de serviços 
de pagamento.
Nesse sentido, o consumidor deve 
apresentar:
i) Uma declaração sob compromisso de 
honra que possa ser utilizada pelos 
prestadores de serviços de pagamento 
como meio fiável de verificar que o 
consumidor em casa não possui já uma 
conta de pagamento, com base num 
exame minucioso que demonstre 
claramente a necessidade de possuir uma 
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conta de pagamento com características 
básicas, ou;
ii) Uma simples declaração, de pelo 
menos uma instituição financeira dos 
Estados-Membros envolvidos, que 
demonstre que, no Estado-Membro em 
causa, foi recusada ao consumidor uma 
conta de pagamento.
São exemplos, ainda que não exaustivos, 
de ligação efetiva a um Estado-Membro: 
nacionalidade, local de residência, 
questões relacionadas com o trabalho, 
inscrição numa instituição que ofereça 
formação educacional ou profissional, 
assuntos relacionados com a família ou 
qualquer outro fator passível de constituir 
uma ligação com o Estado-Membro em 
questão;

Or. en

Alteração 195
Syed Kamall

Proposta de diretiva
Considerando 29

Texto da Comissão Alteração

(29) Para exercerem o seu direito de acesso 
a uma conta de pagamento de base, os 
consumidores não devem possuir já uma 
conta de pagamento no mesmo território. 
Quando não tiverem a possibilidade de 
utilizar sistemas eletrónicos para 
determinar se um consumidor já tem ou 
não uma conta de pagamento, os 
prestadores de serviços de pagamento 
devem aceitar uma declaração do 
consumidor como um meio fiável para a 
confirmação de que este não possui uma 
conta desse tipo.

(29) Para exercerem o seu direito de acesso 
a uma conta de pagamento de base, os 
consumidores não devem possuir já uma 
conta de pagamento e deve ter-lhes sido 
negado o acesso a uma conta de 
pagamento no Estado-Membro em causa.
Os consumidores devem justificar uma 
relação suficiente com o Estado-Membro 
do PSP em que procuram aceder a uma 
conta de pagamento com características 
básicas. Quando não tiverem a 
possibilidade de utilizar sistemas 
eletrónicos para determinar se um 
consumidor já tem ou não uma conta de 
pagamento, os prestadores de serviços de 
pagamento devem aceitar uma declaração 
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do consumidor como um meio fiável para a 
confirmação de que lhe foi negado o 
acesso a uma conta desse tipo.

Or. en

Justificação

O direito a uma conta bancária de base apenas deve aplicar-se se o consumidor não tiver 
ainda uma conta de pagamento e lhe tiver sido negado o acesso a uma conta regular.

Alteração 196
Burkhard Balz

Proposta de diretiva
Considerando 29

Texto da Comissão Alteração

(29) Para exercerem o seu direito de acesso 
a uma conta de pagamento de base, os 
consumidores não devem possuir já uma 
conta de pagamento no mesmo território. 
Quando não tiverem a possibilidade de 
utilizar sistemas eletrónicos para 
determinar se um consumidor já tem ou 
não uma conta de pagamento, os 
prestadores de serviços de pagamento 
devem aceitar uma declaração do 
consumidor como um meio fiável para a 
confirmação de que este não possui uma 
conta desse tipo.

(29) Para exercerem o seu direito de acesso 
a uma conta de pagamento de base, os 
consumidores não devem possuir já uma 
conta de pagamento na União e devem 
provar que a abertura de uma conta de 
pagamento lhes foi recusada. Quando não 
tiverem a possibilidade de utilizar sistemas 
eletrónicos para determinar se um 
consumidor já tem ou não uma conta de 
pagamento, os prestadores de serviços de 
pagamento devem aceitar uma declaração 
do consumidor como um meio fiável para a 
confirmação de que este não possui uma 
conta desse tipo. Após aferir a necessidade 
do consumidor, o prestador de serviços de 
pagamento tem de oferecer ao cliente uma 
conta de pagamento com características 
básicas.

Or. de

Alteração 197
Werner Langen
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Proposta de diretiva
Considerando 29

Texto da Comissão Alteração

(29) Para exercerem o seu direito de acesso 
a uma conta de pagamento de base, os 
consumidores não devem possuir já uma 
conta de pagamento no mesmo território. 
Quando não tiverem a possibilidade de 
utilizar sistemas eletrónicos para 
determinar se um consumidor já tem ou 
não uma conta de pagamento, os 
prestadores de serviços de pagamento 
devem aceitar uma declaração do 
consumidor como um meio fiável para a 
confirmação de que este não possui uma 
conta desse tipo.

(29) Para exercerem o seu direito de acesso 
a uma conta de pagamento de base, os 
consumidores não devem possuir já uma 
conta de pagamento na UE. Quando não 
tiverem a possibilidade de utilizar sistemas 
eletrónicos para determinar se um 
consumidor já tem ou não uma conta de 
pagamento, os prestadores de serviços de 
pagamento devem aceitar uma declaração 
do consumidor como um meio fiável para a 
confirmação de que este não possui uma 
conta desse tipo.

Or. de

Alteração 198
Olle Ludvigsson

Proposta de diretiva
Considerando 29

Texto da Comissão Alteração

(29) Para exercerem o seu direito de acesso 
a uma conta de pagamento de base, os 
consumidores não devem possuir já uma 
conta de pagamento no mesmo território. 
Quando não tiverem a possibilidade de 
utilizar sistemas eletrónicos para 
determinar se um consumidor já tem ou 
não uma conta de pagamento, os 
prestadores de serviços de pagamento 
devem aceitar uma declaração do 
consumidor como um meio fiável para a 
confirmação de que este não possui uma 
conta desse tipo.

(29) Para exercerem o seu direito de acesso 
a uma conta de pagamento de base, os 
consumidores não devem possuir já uma 
conta de pagamento no mesmo território. 
Quando não tiverem a possibilidade de 
utilizar sistemas eletrónicos para 
determinar se um consumidor já tem ou 
não uma conta de pagamento, os 
prestadores de serviços de pagamento 
devem aceitar uma declaração formal do 
consumidor como um meio fiável para a 
confirmação de que este não possui uma 
conta desse tipo.

Or. en
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Alteração 199
Olle Ludvigsson, Evelyne Gebhardt

Proposta de diretiva
Considerando 30

Texto da Comissão Alteração

(30) Os consumidores devem ter acesso a 
um conjunto de serviços de pagamento 
básicos, para os quais os 
Estados-Membros devem determinar um 
número mínimo de operações, de uma 
forma que tenha em conta as 
necessidades dos consumidores e as 
práticas comerciais no Estado-Membro 
em causa. Em tudo o que não conste desta 
lista de serviços mínimos, os bancos 
podem aplicar os seus encargos regulares. 
Os serviços associados às contas de 
pagamento de base devem incluir a 
possibilidade de depositar e levantar 
dinheiro. O consumidor deve poder fazer 
todas as operações essenciais de 
pagamento, tais como recebimento de 
rendimentos ou prestações sociais, 
pagamento de contas e impostos e 
aquisição de bens e serviços, 
nomeadamente por débito direto, 
transferência de crédito e utilização de um 
cartão de pagamento. Esses serviços devem 
permitir a compra de produtos e serviços 
em linha e devem dar aos consumidores a 
oportunidade de iniciar ordens de 
pagamento através do sistema bancário em 
linha do prestador de serviços de 
pagamento, se disponível. Contudo, uma 
conta de pagamento com características 
básicas não deve ser limitada à utilização 
em linha, uma vez que isso criaria 
obstáculos aos consumidores sem acesso à 
Internet. O consumidor não deve ter acesso 
à possibilidade de saldo a descoberto com 
uma conta de pagamento com 
características básicas. No entanto, os 
Estados-Membros podem permitir que os 
prestadores de serviços de pagamento 
ofereçam mecanismos de antecipação de 

(30) Os consumidores devem ter acesso a 
um conjunto de serviços de pagamento 
básicos. Em tudo o que não conste desta 
lista de serviços básicos, os bancos podem 
aplicar os seus encargos regulares. Os 
serviços associados às contas de 
pagamento de base devem incluir a 
possibilidade de depositar e levantar 
dinheiro. O consumidor deve poder fazer 
todas as operações essenciais de 
pagamento, tais como recebimento de 
rendimentos ou prestações sociais, 
pagamento de contas e impostos e 
aquisição de bens e serviços, 
nomeadamente por débito direto, 
transferência de crédito e utilização de um 
cartão de pagamento. Esses serviços devem 
permitir a compra de produtos e serviços 
em linha e devem dar aos consumidores a 
oportunidade de iniciar ordens de 
pagamento através do sistema bancário em 
linha do prestador de serviços de 
pagamento, se disponível. Contudo, uma 
conta de pagamento com características 
básicas não deve ser limitada à utilização 
em linha, uma vez que isso criaria 
obstáculos aos consumidores sem acesso à 
Internet. O consumidor não deve ter acesso 
à possibilidade de saldo a descoberto com 
uma conta de pagamento com 
características básicas. No entanto, os 
Estados-Membros podem permitir que os 
prestadores de serviços de pagamento 
ofereçam mecanismos de antecipação de 
pagamentos para montantes muito baixos 
em relação às contas de pagamento com 
características básicas. Enquanto o 
consumidor utilizar uma conta de 
pagamento com características básicas 
para fins pessoais, não deve haver limites 
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pagamentos para montantes muito baixos 
em relação às contas de pagamento com 
características básicas.

ao número de operações disponibilizadas 
ao consumidor ao abrigo das regras de 
fixação de preços específicas da conta em 
causa.

Or. en

Alteração 200
Jürgen Klute

Proposta de diretiva
Considerando 30

Texto da Comissão Alteração

(30) Os consumidores devem ter acesso a 
um conjunto de serviços de pagamento 
básicos, para os quais os Estados-Membros 
devem determinar um número mínimo de 
operações, de uma forma que tenha em 
conta as necessidades dos consumidores e 
as práticas comerciais no Estado-Membro 
em causa. Em tudo o que não conste desta 
lista de serviços mínimos, os bancos 
podem aplicar os seus encargos regulares. 
Os serviços associados às contas de 
pagamento de base devem incluir a 
possibilidade de depositar e levantar 
dinheiro. O consumidor deve poder fazer
todas as operações essenciais de 
pagamento, tais como recebimento de 
rendimentos ou prestações sociais, 
pagamento de contas e impostos e 
aquisição de bens e serviços, 
nomeadamente por débito direto, 
transferência de crédito e utilização de um 
cartão de pagamento. Esses serviços devem 
permitir a compra de produtos e serviços 
em linha e devem dar aos consumidores a 
oportunidade de iniciar ordens de 
pagamento através do sistema bancário em 
linha do prestador de serviços de 
pagamento, se disponível. Contudo, uma 
conta de pagamento com características 
básicas não deve ser limitada à utilização 
em linha, uma vez que isso criaria 

(30) Os consumidores devem ter acesso a 
um conjunto de serviços de pagamento 
básicos, para os quais os Estados-Membros 
devem determinar um número mínimo de 
operações, de uma forma que tenha em 
conta as necessidades dos consumidores e 
as práticas comerciais no Estado-Membro 
em causa. Em tudo o que não conste desta 
lista de serviços mínimos, os bancos 
podem aplicar os seus encargos regulares. 
Os serviços associados às contas de 
pagamento de base devem incluir a 
possibilidade de depositar e levantar 
dinheiro através dos diferentes canais 
disponíveis. O consumidor deve poder 
fazer todas as operações essenciais de 
pagamento, tais como recebimento de 
rendimentos ou prestações sociais, 
pagamento de contas e impostos e 
aquisição de bens e serviços, 
nomeadamente por débito direto, 
transferência de crédito, incluindo ordens 
permanentes, e utilização de um 
instrumento de pagamento personalizado 
(por exemplo, cartão de pagamento ou 
produto de software). Esses serviços 
devem permitir a compra de produtos e
serviços em linha e devem dar aos 
consumidores a oportunidade de iniciar 
ordens de pagamento através do sistema 
bancário em linha do prestador de serviços 
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obstáculos aos consumidores sem acesso à 
Internet. O consumidor não deve ter acesso 
à possibilidade de saldo a descoberto com 
uma conta de pagamento com 
características básicas. No entanto, os 
Estados-Membros podem permitir que os 
prestadores de serviços de pagamento 
ofereçam mecanismos de antecipação de 
pagamentos para montantes muito baixos 
em relação às contas de pagamento com 
características básicas.

de pagamento, se disponível. Contudo, 
uma conta de pagamento com 
características básicas não deve ser 
limitada à utilização em linha, uma vez que 
isso criaria obstáculos aos consumidores 
sem acesso à Internet. O consumidor não 
deve ter acesso à possibilidade de saldo a 
descoberto com uma conta de pagamento 
com características básicas. No entanto, os 
Estados-Membros podem permitir que os 
prestadores de serviços de pagamento 
ofereçam mecanismos de antecipação de 
pagamentos para montantes muito baixos 
em relação às contas de pagamento com 
características básicas se os encargos 
relativos a esses fundos forem divulgados 
separadamente ao consumidor e forem 
pelo menos tão favoráveis como as 
comissões de descoberto do prestador.

Or. en

Alteração 201
Olle Ludvigsson, Emilie Turunen

Proposta de diretiva
Considerando 31

Texto da Comissão Alteração

(31) Para assegurar a disponibilidade das 
contas de pagamento de base para o maior 
número possível de consumidores, estas
devem ser gratuitas ou ter encargos 
razoáveis. Além disso, os eventuais 
encargos suplementares por incumprimento 
dos termos estabelecidos no contrato 
devem ser razoáveis. Os Estados-Membros 
devem definir o que constitui um encargo 
razoável de acordo com as circunstâncias 
de cada país. A fim de assegurar a 
coerência e eficácia na execução do 
princípio de um encargo razoável, a EBA 
deve ser encarregada de emitir orientações 
relativas aos critérios gerais identificados 

(31) Para assegurar a disponibilidade das 
contas de pagamento de base para o maior 
número possível de consumidores, estas 
devem ser gratuitas ou ter encargos 
razoáveis. Além disso, os eventuais 
encargos suplementares por incumprimento 
dos termos estabelecidos no contrato 
devem ser razoáveis e nunca superiores 
aos encargos decorrentes da política de 
preços habitual do prestador. Os 
prestadores de serviços de pagamento 
devem ser obrigados a garantir que, de 
entre os produtos por eles oferecidos, a 
conta de pagamento com características 
básicos seja sempre a conta 
economicamente mais acessível para a 
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na presente diretiva. realização de operações de pagamento de 
base. Deve existir um limite superior 
razoável para o montante total de 
encargos anualmente cobrados por um 
prestador de serviços de pagamento ao 
consumidor pela utilização de uma conta 
de pagamento com características básicas. 
Os Estados-Membros devem definir o que 
constitui um encargo razoável e um limite 
superior razoável para o montante total de 
encargos anualmente cobrados, de acordo 
com as circunstâncias de cada país, tendo 
em conta, nomeadamente, o rendimento 
médio das pessoas que vivem em situação 
de risco de pobreza ou de exclusão social. 
A fim de assegurar a coerência e eficácia 
na execução do princípio de um encargo 
razoável, a EBA deve ser encarregada de 
emitir orientações relativas aos critérios 
gerais identificados na presente diretiva.

Or. en

Alteração 202
Philippe De Backer

Proposta de diretiva
Considerando 32

Texto da Comissão Alteração

(32) O prestador de serviços de pagamento 
apenas deve recusar-se a abrir uma conta 
ou denunciar um contrato de uma conta de 
pagamento com características básicas em 
circunstâncias específicas, como o
incumprimento da legislação em matéria de 
branqueamento de capitais e financiamento 
do terrorismo ou a prevenção e 
investigação de crimes. Mesmo nestes 
casos, a recusa apenas se justifica se o 
consumidor não cumprir o disposto nessa 
legislação, não podendo ser justificada 
alegando que o procedimento de 
verificação da conformidade com a 
legislação é demasiado oneroso ou 

(32) O prestador de serviços de pagamento 
apenas deve recusar-se a abrir uma conta 
ou denunciar um contrato de uma conta de 
pagamento com características básicas em 
circunstâncias específicas, por exemplo, 
em caso de incumprimento da legislação 
em matéria de branqueamento de capitais e 
financiamento do terrorismo ou a 
prevenção e investigação de crimes, ou se 
não tiver sido previamente negado o 
acesso a uma conta de pagamento ao 
consumidor. Mesmo nestes casos, a recusa 
apenas se justifica se o consumidor não 
cumprir o disposto nessa legislação, não 
podendo ser justificada alegando que o 
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dispendioso. procedimento de verificação da 
conformidade com a legislação é 
demasiado oneroso ou dispendioso.

Or. en

Alteração 203
Olle Schmidt

Proposta de diretiva
Considerando 33

Texto da Comissão Alteração

(33) Os Estados-Membros e os prestadores 
de serviços de pagamento devem fornecer 
aos consumidores informação clara e 
compreensível acerca do direito a uma 
conta bancária com características básicas. 
Essa informação deve abranger as 
principais características e condições de 
utilização da conta, assim como os passos 
que os consumidores devem seguir para 
exercerem o seu direito a abrir uma conta 
de pagamento com características básicas. 
Os consumidores devem ser informados de 
que a aquisição de serviços suplementares 
não é obrigatória para acederem a uma 
conta de pagamento com características 
básicas.

(33) Os Estados-Membros devem fornecer 
informação clara e compreensível acerca 
da existência de uma conta bancária com 
características básicas. Essa informação 
deve abranger as principais características 
e condições de utilização da conta, assim 
como os passos que os consumidores 
devem seguir para exercerem o seu direito 
a abrir uma conta de pagamento com 
características básicas. Os consumidores 
devem ser informados de que a aquisição 
de serviços suplementares não é obrigatória 
para acederem a uma conta de pagamento 
com características básicas.

Or. en

Alteração 204
Olle Ludvigsson

Proposta de diretiva
Considerando 34-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(34-A) Se pertinente, e em particular no 
que se refere a pessoas sem endereço fixo, 
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os Estados-Membros devem estabelecer 
mecanismos não-discriminatórios e 
flexíveis para ajudar os consumidores a 
cumprirem os requisitos de vigilância da 
clientela relacionados com as contas de 
pagamento com características básicas, 
no respeito da legislação em matéria de 
branqueamento de capitais e 
financiamento do terrorismo.

Or. en

Alteração 205
Olle Ludvigsson

Proposta de diretiva
Considerando 34-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(34-B) A fim de prestar um serviço 
adequado aos clientes titulares de contas 
de pagamento com características básicas, 
os Estados-Membros devem assegurar 
que os empregados dos prestadores de 
serviços de pagamento que oferecem essas 
contas recebam formação adequada, 
disponham de tempo suficiente e, quando 
aplicável, persigam objetivos de vendas 
razoavelmente adaptados. 

Or. en

Alteração 206
Werner Langen

Proposta de diretiva
Considerando 36

Texto da Comissão Alteração

(36) A fim de atingir os objetivos definidos 
na presente diretiva, o poder para adotar 

Suprimido
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atos em conformidade com o artigo 290.º 
do Tratado deve ser delegado na 
Comissão no que diz respeito à 
identificação da terminologia 
normalizada a nível da UE para os 
serviços de pagamento comuns a vários 
Estados-Membros, assim como às 
definições desses termos.

Or. de

Alteração 207
Syed Kamall

Proposta de diretiva
Considerando 36

Texto da Comissão Alteração

(36) A fim de atingir os objetivos definidos 
na presente diretiva, o poder para adotar 
atos em conformidade com o artigo 290.º 
do Tratado deve ser delegado na 
Comissão no que diz respeito à 
identificação da terminologia 
normalizada a nível da UE para os 
serviços de pagamento comuns a vários 
Estados-Membros, assim como às 
definições desses termos.

Suprimido

Or. en

Justificação

Atendendo aos custos administrativos envolvidos, não é claro que o processo de 
normalização da terminologia produza benefícios concretos.

Alteração 208
Philippe De Backer

Proposta de diretiva
Considerando 36
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Texto da Comissão Alteração

(36) A fim de atingir os objetivos definidos 
na presente diretiva, o poder para adotar 
atos em conformidade com o artigo 290.º 
do Tratado deve ser delegado na Comissão 
no que diz respeito à identificação da 
terminologia normalizada a nível da UE 
para os serviços de pagamento comuns a 
vários Estados-Membros, assim como às 
definições desses termos.

(36) A fim de atingir os objetivos definidos 
na presente diretiva, o poder para adotar 
atos em conformidade com o artigo 290.º 
do Tratado deve ser delegado na Comissão 
no que diz respeito à identificação da lista 
normalizada de definições da UE para os 
serviços de pagamento comuns a vários 
Estados-Membros.

Or. en

Alteração 209
Syed Kamall

Proposta de diretiva
Considerando 37

Texto da Comissão Alteração

(37) Para garantir condições uniformes 
de execução da presente diretiva, devem 
ser conferidos à Comissão poderes de 
execução. Estes poderes estão 
relacionados com a definição do formato 
do documento de informação sobre os 
encargos, do seu símbolo comum e da 
ordem em que os serviços nele contidos 
devem ser apresentados, assim como do 
formato do cômputo dos encargos, do seu 
símbolo comum e da ordem em que os 
serviços nele contidos devem ser 
apresentados. Estas competências são 
exercidas em conformidade com o 
Regulamento (UE) n.º 182/2011 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 
de fevereiro de 2011, que estabelece as 
regras e os princípios gerais relativos aos 
mecanismos de controlo pelos Estados-
Membros do exercício das competências 
de execução pela Comissão.

Suprimido
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Or. en

Justificação

Atendendo aos custos administrativos envolvidos, não é claro que o processo de 
normalização da terminologia produza benefícios concretos.

Alteração 210
Olle Ludvigsson

Proposta de diretiva
Considerando 38

Texto da Comissão Alteração

(38) No prazo de três anos a contar da 
entrada em vigor da presente diretiva e 
posteriormente de dois em dois anos, os 
Estados-Membros devem obter estatísticas 
anuais fiáveis relativas ao funcionamento 
das medidas introduzidas pela presente 
diretiva. Devem utilizar quaisquer fontes 
relevantes de informação e comunicar essa 
informação à Comissão.

(38) No prazo de dois anos a contar da 
entrada em vigor da presente diretiva e 
posteriormente de dois em dois anos, os 
Estados-Membros devem obter estatísticas 
anuais fiáveis relativas ao funcionamento 
das medidas introduzidas pela presente 
diretiva. Devem utilizar quaisquer fontes 
relevantes de informação e comunicar essa 
informação à Comissão.

Or. en

Alteração 211
Syed Kamall

Proposta de diretiva
Considerando 39

Texto da Comissão Alteração

(39) Deverá ser efetuado um reexame da 
presente diretiva cinco anos após a sua 
entrada em vigor, a fim de ter em conta a 
evolução verificada no mercado, 
nomeadamente a emergência de novos 
tipos de contas e serviços de pagamento, 
bem como a evolução da situação noutros 
domínios do direito da União e a 
experiência dos Estados-Membros. O 

(39) Deverá ser efetuado um reexame da 
presente diretiva cinco anos após a sua 
entrada em vigor, a fim de ter em conta a 
evolução verificada no mercado, 
nomeadamente a emergência de novos 
tipos de contas e serviços de pagamento, 
bem como a evolução da situação noutros 
domínios do direito da União e a 
experiência dos Estados-Membros. O 
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reexame deve avaliar se as medidas 
introduzidas melhoraram a compreensão, 
por parte dos consumidores, dos encargos 
bancários, a comparabilidade das contas de 
pagamento e a facilidade de mudança de 
conta. Deve ainda determinar quantas 
contas de pagamento de base foram 
abertas, nomeadamente por consumidores 
sem conta bancária. Deve também avaliar 
se os prazos alargados para a mudança de 
conta transfronteiras pelos prestadores de 
serviços de pagamento devem ser 
mantidos por mais tempo. Deve ainda 
avaliar se as disposições relativas à 
informação a fornecer pelos prestadores de 
serviços de pagamento quando oferecem 
produtos em pacote são suficientes ou se 
são necessárias medidas adicionais. A 
Comissão deve apresentar o seu relatório 
ao Parlamento Europeu e ao Conselho, 
acompanhado, se for caso disso, de
propostas legislativas.

reexame deve avaliar se as medidas 
introduzidas melhoraram a compreensão, 
por parte dos consumidores, dos encargos 
bancários, a comparabilidade das contas de 
pagamento e a facilidade de mudança de 
conta. Deve ainda determinar quantas 
contas de pagamento de base foram 
abertas, nomeadamente por consumidores 
sem conta bancária. Deve ainda avaliar se 
as disposições relativas à informação a 
fornecer pelos prestadores de serviços de 
pagamento quando oferecem produtos em 
pacote são suficientes ou se são necessárias 
medidas adicionais. De igual modo, deve-
se realizar um estudo para determinar se 
há procura de um serviço de mudança de 
conta a nível transfronteiras ou se atual 
oferta satisfaz as necessidades dos 
consumidores. A Comissão deve 
apresentar o seu relatório ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho, acompanhado, se 
for caso disso, de propostas legislativas.

Or. en

Alteração 212
Olle Ludvigsson

Proposta de diretiva
Considerando 39

Texto da Comissão Alteração

(39) Deverá ser efetuado um reexame da 
presente diretiva cinco anos após a sua 
entrada em vigor, a fim de ter em conta a 
evolução verificada no mercado, 
nomeadamente a emergência de novos 
tipos de contas e serviços de pagamento, 
bem como a evolução da situação noutros 
domínios do direito da União e a 
experiência dos Estados-Membros. O 
reexame deve avaliar se as medidas 
introduzidas melhoraram a compreensão, 
por parte dos consumidores, dos encargos 
bancários, a comparabilidade das contas de 

(39) Deverá ser efetuado um reexame da 
presente diretiva três anos após a sua 
entrada em vigor, a fim de ter em conta a 
evolução verificada no mercado, 
nomeadamente a emergência de novos 
tipos de contas e serviços de pagamento, 
bem como a evolução da situação noutros 
domínios do direito da União e a 
experiência dos Estados-Membros. O 
reexame deve avaliar se as medidas 
introduzidas melhoraram a compreensão, 
por parte dos consumidores, dos encargos 
bancários, a comparabilidade das contas de 
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pagamento e a facilidade de mudança de 
conta. Deve ainda determinar quantas 
contas de pagamento de base foram 
abertas, nomeadamente por consumidores 
sem conta bancária. Deve também avaliar 
se os prazos alargados para a mudança de 
conta transfronteiras pelos prestadores de 
serviços de pagamento devem ser mantidos 
por mais tempo. Deve ainda avaliar se as 
disposições relativas à informação a 
fornecer pelos prestadores de serviços de 
pagamento quando oferecem produtos em 
pacote são suficientes ou se são necessárias 
medidas adicionais. A Comissão deve 
apresentar o seu relatório ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho, acompanhado, se 
for caso disso, de propostas legislativas.

pagamento e a facilidade de mudança de 
conta. Deve ainda determinar quantas 
contas de pagamento de base foram 
abertas, nomeadamente por consumidores 
sem conta bancária. Deve também avaliar 
se os prazos alargados para a mudança de 
conta transfronteiras pelos prestadores de 
serviços de pagamento devem ser mantidos 
por mais tempo. Deve ainda avaliar se as 
disposições relativas à informação a 
fornecer pelos prestadores de serviços de 
pagamento quando oferecem produtos em 
pacote são suficientes ou se são necessárias 
medidas adicionais. A Comissão deve 
apresentar o seu relatório ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho, acompanhado, se 
for caso disso, de propostas legislativas.

Or. en

Alteração 213
Sylvie Goulard, Jean Lambert

Proposta de diretiva
Considerando 39

Texto da Comissão Alteração

(39) Deverá ser efetuado um reexame da 
presente diretiva cinco anos após a sua 
entrada em vigor, a fim de ter em conta a 
evolução verificada no mercado, 
nomeadamente a emergência de novos 
tipos de contas e serviços de pagamento, 
bem como a evolução da situação noutros 
domínios do direito da União e a 
experiência dos Estados-Membros. O 
reexame deve avaliar se as medidas 
introduzidas melhoraram a compreensão, 
por parte dos consumidores, dos encargos 
bancários, a comparabilidade das contas de 
pagamento e a facilidade de mudança de 
conta. Deve ainda determinar quantas 
contas de pagamento de base foram 
abertas, nomeadamente por consumidores 
sem conta bancária. Deve também avaliar 

(39) Deverá ser efetuado um reexame da 
presente diretiva cinco anos após a sua 
entrada em vigor, a fim de ter em conta a 
evolução verificada no mercado, 
nomeadamente a emergência de novos 
tipos de contas e serviços de pagamento, 
bem como a evolução da situação noutros 
domínios do direito da União e a 
experiência dos Estados-Membros. O 
reexame deve avaliar se as medidas 
introduzidas melhoraram a compreensão, 
por parte dos consumidores, dos encargos 
bancários, a comparabilidade das contas de 
pagamento e a facilidade de mudança de 
conta. Deve ainda determinar quantas 
contas de pagamento de base foram 
abertas, nomeadamente por consumidores 
sem conta bancária, o período de posse 
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se os prazos alargados para a mudança de 
conta transfronteiras pelos prestadores de 
serviços de pagamento devem ser mantidos 
por mais tempo. Deve ainda avaliar se as 
disposições relativas à informação a 
fornecer pelos prestadores de serviços de 
pagamento quando oferecem produtos em 
pacote são suficientes ou se são necessárias 
medidas adicionais. A Comissão deve 
apresentar o seu relatório ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho, acompanhado, se 
for caso disso, de propostas legislativas.

dessas contas, o número de recusas de 
abertura de contas de pagamento de base 
e de denúncia dessas contas, bem como as 
respetivas justificações, e os encargos 
associados. Deve também avaliar se os 
prazos alargados para a mudança de conta 
transfronteiras pelos prestadores de 
serviços de pagamento devem ser mantidos 
por mais tempo. Deve ainda avaliar se as 
disposições relativas à informação a 
fornecer pelos prestadores de serviços de 
pagamento quando oferecem produtos em 
pacote são suficientes ou se são necessárias 
medidas adicionais. A Comissão deve 
apresentar o seu relatório ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho, acompanhado, se 
for caso disso, de propostas legislativas.

Or. fr

Alteração 214
Jean-Paul Gauzès

Proposta de diretiva
Considerando 39

Texto da Comissão Alteração

(39) Deverá ser efetuado um reexame da 
presente diretiva cinco anos após a sua 
entrada em vigor, a fim de ter em conta a 
evolução verificada no mercado, 
nomeadamente a emergência de novos 
tipos de contas e serviços de pagamento, 
bem como a evolução da situação noutros 
domínios do direito da União e a 
experiência dos Estados-Membros. O 
reexame deve avaliar se as medidas 
introduzidas melhoraram a compreensão, 
por parte dos consumidores, dos encargos 
bancários, a comparabilidade das contas de 
pagamento e a facilidade de mudança de 
conta. Deve ainda determinar quantas 
contas de pagamento de base foram 
abertas, nomeadamente por consumidores 
sem conta bancária. Deve também avaliar 

(39) Deverá ser efetuado um reexame da 
presente diretiva cinco anos após a sua 
entrada em vigor, a fim de ter em conta a 
evolução verificada no mercado, 
nomeadamente a emergência de novos 
tipos de contas e serviços de pagamento, 
bem como a evolução da situação noutros 
domínios do direito da União e a 
experiência dos Estados-Membros. O 
reexame deve avaliar se as medidas 
introduzidas melhoraram a compreensão, 
por parte dos consumidores, dos encargos 
bancários, a comparabilidade das contas de 
pagamento e a facilidade de mudança de 
conta. Deve ainda determinar quantas 
contas de pagamento de base foram 
abertas, nomeadamente por consumidores 
sem conta bancária. Deve ainda avaliar se 
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se os prazos alargados para a mudança de 
conta transfronteiras pelos prestadores de 
serviços de pagamento devem ser 
mantidos por mais tempo. Deve ainda 
avaliar se as disposições relativas à 
informação a fornecer pelos prestadores de 
serviços de pagamento quando oferecem 
produtos em pacote são suficientes ou se 
são necessárias medidas adicionais. A 
Comissão deve apresentar o seu relatório 
ao Parlamento Europeu e ao Conselho, 
acompanhado, se for caso disso, de 
propostas legislativas.

as disposições relativas à informação a 
fornecer pelos prestadores de serviços de 
pagamento quando oferecem produtos em 
pacote são suficientes ou se são necessárias 
medidas adicionais. A Comissão deve 
apresentar o seu relatório ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho, acompanhado, se 
for caso disso, de propostas legislativas.

Or. en

Alteração 215
Sven Giegold

Proposta de diretiva
Considerando 41-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(41-A) Os serviços financeiros são 
produtos complexos, pelo que os 
consumidores devem dispor de um 
aconselhamento de qualidade. Além disso, 
deve promover-se a concorrência no setor 
dos serviços de pagamento no sentido de 
estimular a inovação e obter preços 
razoáveis para os consumidores. Se 
tiverem em conta não só os indicadores 
que refletem os preços, mas também os 
que revelam a qualidade do serviço, os 
sítios Web de comparação de contas de 
pagamento podem ser um instrumento útil 
para alcançar os objetivos em matéria de 
qualidade e concorrência. Neste contexto, 
é fundamental incluir indicadores como a 
rede de sucursais de um prestador de 
serviços de pagamento no conjunto de 
indicadores dos sítios Web de 
comparação. 
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Or. en

Alteração 216
Sven Giegold
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Considerando 41-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(41-B) Importa não apenas melhorar os 
conhecimentos dos consumidores sobre os 
tipos de serviços disponíveis e os seus 
custos, mas também fazer com que a 
escolha do banco com o qual exercem 
atividade, muitas vezes o mesmo em que o 
consumidor tem uma conta de 
pagamento, seja fundamentada por 
informações sobre a solidez financeira 
global do banco em causa. Assim, 
estimular-se-á a pressão dos 
consumidores, que, a par da pressão 
exercida pelos investidores e pelas 
entidades de supervisão, constitui um dos 
incentivos mais eficazes à mudança das 
organizações, bem como à concorrência 
entre as instituições de crédito com base 
na pujança institucional e no custo e 
qualidade do serviço. Para o efeito, 
convém que a Comissão avalie as opções 
disponíveis para a introdução de um 
indicador da solidez financeira das 
instituições de crédito a nível da União, 
baseado numa avaliação de supervisão 
que incida, nomeadamente, sobre a 
adequação dos fundos próprios, a 
qualidade dos ativos, a governação e a 
gestão do risco e a solidez dos ganhos e da 
liquidez, apresentado num formato 
simples e de fácil compreensão, por 
exemplo, um sistema de semáforos, e 
destinado a prestar essa informação aos 
consumidores como complemento à 
transparência dos encargos das contas de 
pagamento e de outros serviços da banca 
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a retalho.

Or. en

Justificação

A facilitação da mudança de conta de pagamento, visto que os consumidores tendem a 
exercer maioritariamente a sua atividade juntamente com o banco onde têm uma conta desse 
tipo, não deve levar a uma concorrência no setor bancário centrada apenas nos custos. 
Importa que a escolha do consumidor seja também fundamentada por informação resumida 
sobre a solidez financeira do banco. O sistema CAMEL, utilizado nos EUA pelo Organismo 
Federal de Garantia de Depósitos Bancários (FDIC) e pela Reserva Federal para efeitos de 
supervisão, constitui um exemplo das categorias que podiam ser apresentadas, por exemplo, 
sob a forma de sistema de semáforos, aos consumidores.

Alteração 217
Syed Kamall

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A presente diretiva estabelece as regras 
relativas à transparência e à 
comparabilidade dos encargos cobrados 
aos consumidores pelas contas de 
pagamento que possuem no interior da 
União Europeia junto de prestadores de 
serviços de pagamentos localizados na 
União, assim como as regras relativas à 
mudança de conta de pagamento dentro da 
União.

1. A presente diretiva estabelece as regras 
relativas à transparência e à 
comparabilidade dos encargos cobrados 
aos consumidores pelas contas de 
pagamento que possuem no interior da 
União Europeia junto de prestadores de 
serviços de pagamentos localizados na 
União, assim como as regras relativas à 
mudança de conta de pagamento dentro de 
um Estado-Membro.

Or. en

Justificação

Dado o baixo nível procura de um serviço transfronteiras desse tipo, um serviço de mudança 
de conta a nível transfronteiras acarretaria custos e riscos enormes e traria poucos 
benefícios. As operações transfronteiras serão igualmente facilitadas pela aplicação do 
Regulamento n.º 260/2012.
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Alteração 218
Werner Langen, Burkhard Balz

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A presente diretiva estabelece as regras 
relativas à transparência e à 
comparabilidade dos encargos cobrados 
aos consumidores pelas contas de 
pagamento que possuem no interior da 
União Europeia junto de prestadores de 
serviços de pagamentos localizados na 
União, assim como as regras relativas à 
mudança de conta de pagamento dentro da 
União.

1. A presente diretiva estabelece as regras 
relativas à transparência e à 
comparabilidade dos encargos cobrados 
aos consumidores pelas contas de 
pagamento que possuem no interior da 
União Europeia junto de prestadores de 
serviços de pagamentos localizados na 
União, assim como as regras relativas à 
mudança de conta de pagamento dentro de 
um Estado-Membro.

Or. de

Alteração 219
Astrid Lulling

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A presente diretiva estabelece as regras 
relativas à transparência e à 
comparabilidade dos encargos cobrados 
aos consumidores pelas contas de 
pagamento que possuem no interior da 
União Europeia junto de prestadores de 
serviços de pagamentos localizados na 
União, assim como as regras relativas à 
mudança de conta de pagamento dentro da 
União.

1. A presente diretiva estabelece as regras 
relativas à transparência e à 
comparabilidade dos encargos cobrados 
aos consumidores pelas contas de 
pagamento que possuem no interior da 
União Europeia junto de prestadores de 
serviços de pagamentos localizados na 
União, assim como as regras relativas à 
mudança de conta de pagamento dentro de 
um Estado-Membro.

Or. en
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Alteração 220
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A presente diretiva estabelece as regras 
relativas à transparência e à 
comparabilidade dos encargos cobrados 
aos consumidores pelas contas de 
pagamento que possuem no interior da 
União Europeia junto de prestadores de 
serviços de pagamentos localizados na 
União, assim como as regras relativas à 
mudança de conta de pagamento dentro da 
União.

1. A presente diretiva estabelece as regras 
relativas à transparência e à 
comparabilidade dos encargos cobrados 
aos consumidores pelas contas de 
pagamento que possuem no interior da 
União Europeia junto de prestadores de 
serviços de pagamentos localizados na 
União, assim como as regras relativas à 
mudança de conta de pagamento dentro de 
um Estado-Membro.

Or. en

Alteração 221
Jean-Paul Gauzès

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A presente diretiva estabelece as regras 
relativas à transparência e à 
comparabilidade dos encargos cobrados 
aos consumidores pelas contas de 
pagamento que possuem no interior da 
União Europeia junto de prestadores de 
serviços de pagamentos localizados na 
União, assim como as regras relativas à 
mudança de conta de pagamento dentro da 
União.

1. A presente diretiva estabelece as regras 
relativas à transparência e à 
comparabilidade dos encargos cobrados 
aos consumidores pelas contas de 
pagamento que possuem no interior da 
União Europeia junto de prestadores de 
serviços de pagamentos localizados na 
União, assim como as regras relativas à 
mudança de conta de pagamento dentro de 
um Estado-Membro.

Or. en
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Alteração 222
Sari Essayah, Sampo Terho

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A presente diretiva estabelece as regras 
relativas à transparência e à 
comparabilidade dos encargos cobrados 
aos consumidores pelas contas de 
pagamento que possuem no interior da 
União Europeia junto de prestadores de 
serviços de pagamentos localizados na 
União, assim como as regras relativas à 
mudança de conta de pagamento dentro da 
União.

1. A presente diretiva estabelece as regras 
relativas à transparência e à 
comparabilidade dos encargos cobrados 
aos consumidores pelas contas de 
pagamento que possuem no interior da 
União Europeia junto de prestadores de 
serviços de pagamentos localizados na 
União, assim como as regras relativas à 
mudança de conta de pagamento dentro de 
um Estado-Membro.

Or. en

Alteração 223
Astrid Lulling

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A presente diretiva define igualmente 
um quadro para as regras e condições 
segundo as quais os Estados-Membros 
devem garantir o direito de os 
consumidores abrirem e utilizarem contas 
de pagamento com características básicas 
na União.

2. A presente diretiva define igualmente 
um quadro para as regras e condições 
segundo as quais os Estados-Membros 
devem garantir o direito de os 
consumidores abrirem e utilizarem contas 
de pagamento com características básicas 
num Estado-Membro.

Or. en

Alteração 224
Olle Ludvigsson
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Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Sem prejuízo das disposições 
específicas previstas nos artigos 15.º a 
19.º, uma conta de pagamento com 
características básicas deve ser 
considerada uma conta de pagamento 
para efeitos da presente diretiva.

Or. en

Justificação

Deve ficar claro que as disposições em matéria de transparência do capítulo II e de mudança 
de conta do capítulo III são igualmente aplicáveis às contas de pagamento com 
características básicas. Essa aplicabilidade não é evidente na proposta da Comissão.

Alteração 225
Syed Kamall

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Para cumprirem os requisitos 
estabelecidos na presente diretiva, os 
Estados-Membros devem assegurar que 
os prestadores de serviços de pagamento 
tenham acesso a bases de dados 
abrangentes e funcionais que lhes 
permitam verificar o endereço, a 
identidade e a fiabilidade creditícia dos 
consumidores no Estado-Membro em 
causa, de modo a contribuir para a 
prevenção da fraude, acompanhando o 
cumprimento, por parte dos 
consumidores, das obrigações de crédito e 
dos seus requisitos ao abrigo da Diretiva 
2005/60/CE. As condições desse acesso 
são não-discriminatórias. Essas bases de 
dados devem ter campos obrigatórios para 
o nome, o endereço, a data de nascimento, 
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o país de residência e a nacionalidade.
De igual modo, o acesso a essas bases de 
dados permitirá que os Estados-Membros 
cumpram os requisitos estabelecidos no 
artigo 16.º da Diretiva do Parlamento 
Europeu e do Conselho relativa aos 
contratos de crédito para imóveis de 
habitação.

Or. en

Justificação

A fim de impedir o branqueamento de capitais e outras atividades ilícitas, uma base de dados 
desse tipo poderia ajudar os prestadores de serviços de pagamento a verificar a fiabilidade 
dos consumidores e a garantir que estes procuram aceder a uma conta de pagamento de base 
para fins legítimos. Esta prudência é especialmente importante no caso de um banco que não 
tenha prestado anteriormente qualquer serviço a um consumidor.

Alteração 226
Syed Kamall

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) «Conta de pagamento», uma conta 
detida em nome de um ou mais utilizadores 
de serviços de pagamento que é utilizada 
para a execução de operações de 
pagamento;

(b) «Conta de pagamento», uma conta 
detida em nome de um ou mais utilizadores 
de serviços de pagamento que é utilizada 
para a execução de operações de 
pagamento. Para efeitos da presente 
diretiva, a definição de «conta de 
pagamento» não inclui:
(i) contas concebidas essencialmente 
como contas de depósito ou de poupança;
(ii) cartões de crédito;
(iii) contas à ordem ligadas a créditos 
hipotecários; e
(iv) carteiras eletrónicas, dinheiro 
eletrónico e cartões de pagamento 
eletrónico.
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Or. en

Justificação

O âmbito de aplicação da diretiva deve cingir-se às contas de pagamento.

Alteração 227
Philippe De Backer

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) «Conta de pagamento com 
características básicas», uma conta à 
ordem com serviços financeiros limitados 
a depósitos e levantamentos em 
numerário, operações de pagamento de 
débito direto, cartão de débito direto, 
pagamentos em linha, transferências de 
crédito e ordens permanentes;

Or. en

Alteração 228
Sven Giegold
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) «Serviços associados à conta de 
pagamento», todos os serviços associados 
a uma conta de pagamento, incluindo 
serviços de pagamento;

Or. en

Justificação

O Secretariado Europeu das Uniões de Consumidores (BEUC) propõe a utilização do termo 
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«serviços associados à conta de pagamento» em vez de «serviços de pagamento», visto que o 
primeiro é mais preciso no presente contexto. Por exemplo, o seguro do cartão de pagamento 
e a possibilidade de saldo a descoberto não constituem serviços de pagamento, mas precisam 
também de ser abrangidos pelo âmbito de aplicação da diretiva enquanto serviços associados 
à conta de pagamento.

Alteração 229
Evelyne Gebhardt

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) «Serviços associados à conta de 
pagamento», todos os serviços associados 
a uma conta de pagamento, incluindo 
também os serviços de pagamento;

Or. en

Alteração 230
Astrid Lulling

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) «Prestador de serviços de pagamento», 
um prestador de serviços de pagamento na 
aceção do artigo 4.º, n.º 9 da Diretiva 
2007/64/CE;

(e) «Prestador de serviços de pagamento», 
um prestador de serviços de pagamento na 
aceção do artigo 4.º, n.º 9 da Diretiva 
2007/64/CE; os prestadores de serviços de 
pagamento que operem exclusivamente 
como prestadores de contas de pagamento 
eletrónico em linha ficam excluídos do 
âmbito de aplicação da diretiva;

Or. en
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Alteração 231
Sari Essayah

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

(g) «Prestador de serviços de pagamento de 
origem», o prestador de serviços de 
pagamento do qual é transferida a 
informação relativa à totalidade ou parte 
dos pagamentos recorrentes;

(g) «Prestador de serviços de pagamento de 
origem», o prestador de serviços de 
pagamento atual do consumidor que 
transfere a informação relativa à totalidade 
ou parte dos pagamentos recorrentes ao 
prestador de serviços de pagamento 
recetor;

Or. en

Justificação

Caso se registe uma mudança frequente de prestadores de serviços, o prestador de serviços 
anterior da cadeia de transferência não deve ser responsabilizado pela nova transferência, 
visto que a responsabilidade pelos pagamentos passou já para o prestador de serviços de 
pagamento atual.

Alteração 232
Sari Essayah

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – alínea h)

Texto da Comissão Alteração

(h) «Prestador de serviços de pagamento 
recetor», o prestador de serviços de 
pagamento para o qual é transferida a 
informação relativa à totalidade ou parte 
dos pagamentos recorrentes;

(h) «Prestador de serviços de pagamento 
recetor», o novo prestador de serviços de 
pagamento com quem o consumidor 
contrata e abre uma nova conta de 
pagamento, e para o qual o prestador de 
serviços de pagamento de origem 
transfere a informação relativa à totalidade 
ou parte dos pagamentos recorrentes;

Or. en
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Alteração 233
Sven Giegold
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – alínea k)

Texto da Comissão Alteração

(k) «Encargos», os custos, se existirem, 
devidos pelo consumidor ao prestador de 
serviços de pagamento pela prestação de 
serviços de pagamento ou pelas operações 
efetuadas numa conta de pagamento;

(k) «Encargos», todos os custos, encargos 
e despesas dos serviços associados à conta 
de pagamento, incluindo penalizações, 
taxas de juro relativas a cartões de crédito 
ou saldos a descoberto, se existirem, 
devidos pelo consumidor ao prestador de 
serviços de pagamento;

Or. en

Justificação

FSUG/BEUC. 
É necessário que a transparência e a comparabilidade sejam aplicáveis a todos os custos, 
encargos e despesas associados à conta de pagamento, nomeadamente, penalizações, 
possibilidades de saldo a descoberto e taxas de juro de cartões de crédito.

Alteração 234
Olle Ludvigsson

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – alínea k)

Texto da Comissão Alteração

(k) «Encargos», os custos, se existirem, 
devidos pelo consumidor ao prestador de 
serviços de pagamento pela prestação de 
serviços de pagamento ou pelas operações 
efetuadas numa conta de pagamento;

(k) «Encargos», todos os custos e 
penalizações, se existirem, devidos pelo 
consumidor ao prestador de serviços de 
pagamento, relacionados com ou pela 
prestação de serviços de pagamento e de 
outros serviços associados à conta de 
pagamento;

Or. en

Justificação

Deve ficar claro que o termo «encargos» abrange a totalidade dos custos suportados pelos 
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consumidores enquanto titulares de uma conta de pagamento.

Alteração 235
Evelyne Gebhardt

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – alínea k)

Texto da Comissão Alteração

(k) «Encargos», os custos, se existirem, 
devidos pelo consumidor ao prestador de 
serviços de pagamento pela prestação de 
serviços de pagamento ou pelas operações 
efetuadas numa conta de pagamento;

(k) «Encargos», todos os custos associados 
à conta de pagamento, incluindo 
possibilidades de saldos a descoberto, 
penalizações e taxas de juro relativas a 
cartões de crédito, se existirem, devidos 
pelo consumidor ao prestador de serviços 
de pagamento pela prestação de serviços de 
pagamento ou pelas operações efetuadas 
numa conta de pagamento;

Or. en

Alteração 236
Sari Essayah

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – alínea m)

Texto da Comissão Alteração

(m) «Mudança de conta», a pedido do 
consumidor, a transferência, de um
prestador de serviços de pagamento para 
outro, da informação relativa à totalidade 
ou a parte das ordens permanentes de 
transferência de crédito, débitos diretos 
recorrentes e transferências bancárias 
recebidas recorrentes executadas numa 
conta de pagamento, com ou sem 
transferência do saldo de conta positivo de 
uma conta de pagamento para a outra ou o 
fecho da conta anterior;

(m) «Mudança de conta», a pedido do 
consumidor, uma transferência, do
prestador de serviços de pagamento de 
origem para o prestador de serviços de 
pagamento recetor, da informação relativa 
à totalidade ou a parte das ordens 
permanentes de transferência de crédito, 
débitos diretos recorrentes e transferências 
bancárias recebidas recorrentes executadas 
numa conta de pagamento anterior, com 
ou sem transferência do saldo de conta 
positivo da conta de pagamento anterior 
para a nova ou o fecho da conta anterior
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num Estado-Membro;

Or. en

Alteração 237
Philippe De Backer

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – alínea m)

Texto da Comissão Alteração

(m) «Mudança de conta», a pedido do 
consumidor, a transferência, de um 
prestador de serviços de pagamento para 
outro, da informação relativa à totalidade 
ou a parte das ordens permanentes de 
transferência de crédito, débitos diretos 
recorrentes e transferências bancárias 
recebidas recorrentes executadas numa 
conta de pagamento, com ou sem 
transferência do saldo de conta positivo de 
uma conta de pagamento para a outra ou o 
fecho da conta anterior;

(m) «Mudança de conta», a pedido do 
consumidor, a transferência, de um 
prestador de serviços de pagamento para 
outro, da informação relativa à totalidade 
ou a parte das ordens permanentes de 
transferência de crédito, débitos diretos 
recorrentes e transferências bancárias 
recebidas recorrentes executadas numa 
conta de pagamento, com ou sem 
transferência do saldo de conta positivo de 
uma conta de pagamento para a outra ou o 
fecho da conta anterior; apenas uma conta 
com saldo positivo ou nulo é objeto de 
mudança;

Or. en

Alteração 238
Sven Giegold
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – alínea m)

Texto da Comissão Alteração

(m) «Mudança de conta», a pedido do 
consumidor, a transferência, de um 
prestador de serviços de pagamento para 
outro, da informação relativa à totalidade 
ou a parte das ordens permanentes de 

(m) «Mudança de conta», a pedido do 
consumidor, a transferência, de um 
prestador de serviços de pagamento para 
outro dentro da União Europeia, da 
informação relativa à totalidade ou a parte 
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transferência de crédito, débitos diretos 
recorrentes e transferências bancárias 
recebidas recorrentes executadas numa 
conta de pagamento, com ou sem 
transferência do saldo de conta positivo de 
uma conta de pagamento para a outra ou o 
fecho da conta anterior;

das ordens permanentes de transferência de 
crédito, débitos diretos recorrentes e 
transferências bancárias recebidas 
recorrentes executadas numa conta de 
pagamento, com ou sem transferência do 
saldo de conta positivo de uma conta de 
pagamento para a outra ou o fecho da conta 
anterior;

Or. en

Justificação

Esta alteração visa esclarecer que a mudança de conta deve ser possível em toda a UE.

Alteração 239
Evelyne Gebhardt

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – alínea o)

Texto da Comissão Alteração

(o) «Transferência bancária», um serviço 
de pagamento nacional ou transfronteiras
que consiste em creditar na conta de 
pagamento de um beneficiário uma 
operação de pagamento ou uma série de 
operações de pagamento, a partir da conta 
de pagamento de um ordenante, executado 
pelo prestador de serviços de pagamento 
que detenha a conta de pagamento do 
ordenante e com base em instruções deste;

(o) «Transferência bancária», um serviço 
de pagamento que consiste em creditar na 
conta de pagamento de um beneficiário 
uma operação de pagamento ou uma série 
de operações de pagamento, a partir da 
conta de pagamento de um ordenante, 
executado pelo prestador de serviços de 
pagamento que detenha a conta de 
pagamento do ordenante e com base em 
instruções deste;

Or. en

Alteração 240
Syed Kamall

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – alínea r-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

(r-A) «Dia útil», um dia em que o 
prestador de serviços de pagamento do 
ordenante ou do beneficiário envolvido na 
execução de uma operação de pagamento 
se encontre a funcionar nos termos 
previstos para a execução de uma 
operação de pagamento, na aceção do 
artigo 4.º, n.º 27, da Diretiva 2007/64/CE;

Or. en

Justificação

Para efeitos dos regimes nacionais de mudança de conta, o requisito deve ser estabelecido 
em dias úteis, e não dias de calendário, uma vez que os bancos não estão abertos durante o 
fim de semana.

Alteração 241
Philippe De Backer

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – alínea r-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(r-A) «Dia útil», um dia em que o 
prestador de serviços de pagamento do 
ordenante ou o prestador de serviços de 
pagamento do beneficiário envolvido na 
execução de uma operação de pagamento 
se encontre a funcionar nos termos 
previstos para a execução de uma 
operação de pagamento, na aceção do 
artigo 4.º, n.º 27, da Diretiva 2007/64/CE;

Or. en

Alteração 242
Sari Essayah
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Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – alínea r-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(r-A) «Dia útil», um dia em que o 
prestador de serviços de pagamento do 
ordenante ou o prestador de serviços de 
pagamento do beneficiário envolvido na 
execução de uma operação de pagamento 
se encontre a funcionar nos termos 
previstos para a execução de uma 
operação de pagamento, na aceção do 
artigo 4.º, n.º 27, da Diretiva 2007/64/CE;

Or. en

Justificação

O conceito de «dia útil» é utilizado na transferência de contas de pagamento, pelo que deve 
ser definido.

Alteração 243
Jean-Paul Gauzès

Proposta de diretiva
Artigo 3 – título

Texto da Comissão Alteração

Lista dos serviços de pagamento mais 
representativos sujeitos a encargos a nível 
nacional e terminologia normalizada

Terminologia normalizada associada às 
contas de pagamento

Or. en

Alteração 244
Sven Giegold
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 3 – título
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Texto da Comissão Alteração

 Lista dos serviços de pagamento mais 
representativos sujeitos a encargos a nível 
nacional e terminologia normalizada

Lista dos serviços associados à conta de 
pagamento sujeitos a encargos a nível 
nacional e terminologia normalizada

Or. en

Alteração 245
Evelyne Gebhardt

Proposta de diretiva
Artigo 3 – título

Texto da Comissão Alteração

 Lista dos serviços de pagamento mais 
representativos sujeitos a encargos a nível 
nacional e terminologia normalizada

Lista dos serviços associados à conta de 
pagamento sujeitos a encargos a nível 
nacional e terminologia normalizada

Or. en

Alteração 246
Olle Ludvigsson

Proposta de diretiva
Artigo 3 – título

Texto da Comissão Alteração

 Lista dos serviços de pagamento mais 
representativos sujeitos a encargos a nível 
nacional e terminologia normalizada

Lista dos serviços de pagamento mais 
representativos a nível nacional e 
terminologia normalizada

Or. en

Alteração 247
Sven Giegold
em nome do Grupo Verts/ALE
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Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que as autoridades competentes 
mencionadas no artigo 20.º determinam 
uma lista provisória de pelo menos 20
serviços de pagamento que representem 
pelo menos 80 % dos serviços de 
pagamento mais representativos sujeitos a 
encargos a nível nacional. Essa lista deve 
conter termos e definições para cada um 
dos serviços identificados.

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que as autoridades competentes 
mencionadas no artigo 20.º determinam 
uma lista provisória exaustiva dos serviços 
associados à conta de pagamento sujeitos 
a encargos a nível nacional. Essa lista deve 
conter termos e definições normalizados 
para cada um dos serviços identificados. 
Cada serviço deve ser identificado com 
apenas um nome.

Or. en

Justificação

Não há motivos para impedir um Estado-Membro de catalogar os custos associados a cada 
serviço de pagamento existente no respetivo território. Além disso, a lista deve incluir todos 
os custos a suportar pelos clientes e não apenas os estritamente associados à execução dos 
pagamentos.

Alteração 248
Evelyne Gebhardt

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que as autoridades competentes 
mencionadas no artigo 20.º determinam 
uma lista provisória de pelo menos 20
serviços de pagamento que representem 
pelo menos 80 % dos serviços de 
pagamento mais representativos sujeitos a 
encargos a nível nacional. Essa lista deve 
conter termos e definições para cada um 
dos serviços identificados.

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que as autoridades competentes 
mencionadas no artigo 20.º determinam 
uma lista provisória de todos os serviços 
associados à conta de pagamento sujeitos 
a encargos a nível nacional. Essa lista deve 
conter termos e definições normalizados 
para cada um dos serviços identificados. 
Cada serviço deve ser identificado com 
apenas um nome.

Or. en
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Alteração 249
Olle Ludvigsson, Emilie Turunen

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que as autoridades competentes 
mencionadas no artigo 20.º determinam 
uma lista provisória de pelo menos 20
serviços de pagamento que representem 
pelo menos 80 % dos serviços de 
pagamento mais representativos sujeitos a 
encargos a nível nacional. Essa lista deve 
conter termos e definições para cada um 
dos serviços identificados.

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que as autoridades competentes 
mencionadas no artigo 20.º determinam 
uma lista provisória de pelo menos 15
serviços de pagamento que representem 
pelo menos 90 % dos serviços de 
pagamento mais representativos, sujeitos a 
encargos ou oferecidos gratuitamente, a 
nível nacional. Para ser clara e concisa, 
essa lista deve conter termos e definições 
para cada um dos serviços identificados.

Or. en

Justificação

A fim de obter uma síntese adequada da estrutura de encargos das contas de pagamento, os 
serviços oferecidos a título gratuito devem, igualmente, ser incluídos. Dado que certos 
serviços são oferecidos gratuitamente em certos Estados-Membros mas sujeitos a encargos 
noutros, este aspeto é particularmente importante no que toca à normalização e comparação 
a nível transfronteiras.

Alteração 250
Philippe De Backer, Olle Schmidt

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que as autoridades competentes 
mencionadas no artigo 20.º determinam 
uma lista provisória de pelo menos 20
serviços de pagamento que representem 
pelo menos 80 % dos serviços de 

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que as autoridades competentes 
mencionadas no artigo 20.º determinam 
uma lista provisória de serviços de 
pagamento que representem pelo menos 
80 % dos serviços de pagamento mais 
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pagamento mais representativos sujeitos a 
encargos a nível nacional. Essa lista deve 
conter termos e definições para cada um 
dos serviços identificados.

representativos sujeitos a encargos a nível 
nacional. Essa lista deve conter definições 
para cada um dos serviços identificados.

Or. en

Alteração 251
Olle Schmidt

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que as autoridades competentes 
mencionadas no artigo 20.º determinam 
uma lista provisória de pelo menos 20
serviços de pagamento que representem 
pelo menos 80 % dos serviços de 
pagamento mais representativos sujeitos a 
encargos a nível nacional. Essa lista deve 
conter termos e definições para cada um 
dos serviços identificados.

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que as autoridades competentes 
mencionadas no artigo 20.º determinam 
uma lista provisória dos serviços de 
pagamento mais representativos que 
representem pelo menos 80 % dos serviços 
de pagamento mais representativos sujeitos 
a encargos a nível nacional. Essa lista deve 
conter termos e definições para cada um 
dos serviços identificados.

Or. en

Alteração 252
Syed Kamall

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que as autoridades competentes 
mencionadas no artigo 20.º determinam 
uma lista provisória de pelo menos 20
serviços de pagamento que representem 
pelo menos 80 % dos serviços de 
pagamento mais representativos sujeitos a 

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que as autoridades competentes 
mencionadas no artigo 20.º determinam 
uma lista de serviços de pagamento que 
representem pelo menos 80 % dos serviços 
de pagamento mais representativos sujeitos 
a encargos a nível nacional. Essa lista deve 
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encargos a nível nacional. Essa lista deve 
conter termos e definições para cada um 
dos serviços identificados.

conter termos e definições para cada um 
dos serviços identificados.

Or. en

Justificação

Atendendo aos custos administrativos envolvidos, não é claro que o processo de 
normalização da terminologia produza benefícios concretos.

Alteração 253
Sari Essayah, Sampo Terho

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem assegurar
que as autoridades competentes 
mencionadas no artigo 20.º determinam 
uma lista provisória de pelo menos 20
serviços de pagamento que representem 
pelo menos 80 % dos serviços de 
pagamento mais representativos sujeitos a 
encargos a nível nacional. Essa lista deve 
conter termos e definições para cada um 
dos serviços identificados.

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que as autoridades competentes 
mencionadas no artigo 20.º determinam 
uma lista de serviços de pagamento que 
representem pelo menos 80 % dos serviços 
de pagamento mais representativos sujeitos 
a encargos a nível nacional. Essa lista deve 
conter termos e definições para cada um 
dos serviços identificados.

Or. en

Justificação

As listas das autoridades competentes devem ser definitivas.  O mínimo de 20 serviços pode 
levar a resultados estranhos, por exemplo, a divisão de um serviço. E se um PSP não prestar 
todos os serviços de pagamento normalizados? O âmbito de aplicação da presente diretiva 
abrange os serviços de pagamento definidos na Diretiva Serviços de Pagamento (DSP) e no 
Regulamento SEPA final.

Alteração 254
Werner Langen, Burkhard Balz
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Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que as autoridades competentes 
mencionadas no artigo 20.º determinam 
uma lista provisória de pelo menos 20
serviços de pagamento que representem 
pelo menos 80 % dos serviços de 
pagamento mais representativos sujeitos a 
encargos a nível nacional. Essa lista deve 
conter termos e definições para cada um 
dos serviços identificados.

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que as autoridades competentes 
mencionadas no artigo 20.º determinam 
uma lista dos serviços de pagamento que 
representem pelo menos 80 % dos serviços 
de pagamento mais representativos sujeitos 
a encargos a nível nacional. Essa lista deve 
conter termos e definições para cada um 
dos serviços identificados.

Or. de

Alteração 255
Jean-Paul Gauzès

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que as autoridades competentes 
mencionadas no artigo 20.º determinam 
uma lista provisória de pelo menos 20
serviços de pagamento que representem 
pelo menos 80 % dos serviços de 
pagamento mais representativos sujeitos a 
encargos a nível nacional. Essa lista deve 
conter termos e definições para cada um 
dos serviços identificados.

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que as autoridades competentes 
mencionadas no artigo 20.º determinam 
uma lista provisória de serviços de 
pagamento que representem pelo menos 
80 % dos serviços de pagamento mais 
representativos sujeitos a encargos a nível 
nacional. Essa lista deve conter termos e 
definições para cada um dos serviços 
identificados.

Or. en

Alteração 256
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot
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Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que as autoridades competentes 
mencionadas no artigo 20.º determinam 
uma lista provisória de pelo menos 20 
serviços de pagamento que representem 
pelo menos 80 % dos serviços de 
pagamento mais representativos sujeitos a 
encargos a nível nacional. Essa lista deve 
conter termos e definições para cada um 
dos serviços identificados.

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que as autoridades competentes 
mencionadas no artigo 20.º determinam 
uma lista provisória de pelo menos 20 
serviços de pagamento que representem 
pelo menos 80 % dos serviços de 
pagamento mais representativos sujeitos a 
encargos a nível nacional. Essa lista deve 
conter termos e definições para cada um 
dos serviços identificados, bem como
indicar claramente se os mesmos estão 
sujeitos a legislação nacional ou da UE.

Or. en

Alteração 257
Sven Giegold
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Para efeitos do n.º 1, as autoridades 
competentes devem ter em conta os 
serviços:

Suprimido

(1) Mais utilizados pelos consumidores em 
relação à sua conta de pagamento;
(2) Que geram os custos mais elevados, 
por serviço, para os consumidores;
(3) Que geram os custos globais mais 
elevados para os consumidores;
(4) Que geram os lucros mais elevados, 
por serviço, para os prestadores de 
serviços de pagamento;
(5) Que geram os lucros globais mais 
elevados para os prestadores de serviços 
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de pagamento.
A EBA deve desenvolver orientações nos 
termos do artigo 16.º do Regulamento 
(UE) n.º 1093/2010 para auxiliar as 
autoridades competentes.

Or. en

Justificação

Dado não se justificar a limitação da lista de serviços de pagamento, os critérios de seleção 
dos mesmos são desnecessários.

Alteração 258
Syed Kamall

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Para efeitos do n.º 1, as autoridades 
competentes devem ter em conta os 
serviços:

Suprimido

(1) Mais utilizados pelos consumidores em 
relação à sua conta de pagamento;
(2) Que geram os custos mais elevados, 
por serviço, para os consumidores;
(3) Que geram os custos globais mais 
elevados para os consumidores;
(4) Que geram os lucros mais elevados,
por serviço, para os prestadores de 
serviços de pagamento;
(5) Que geram os lucros globais mais 
elevados para os prestadores de serviços 
de pagamento.
A EBA deve desenvolver orientações nos 
termos do artigo 16.º do Regulamento 
(UE) n.º 1093/2010 para auxiliar as 
autoridades competentes.

Or. en
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Justificação

As autoridades competentes dos Estados-Membros devem dispor da flexibilidade necessária 
para identificar os serviços de pagamento adequados a inserir no âmbito do glossário.

Alteração 259
Evelyne Gebhardt

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Para efeitos do n.º 1, as autoridades 
competentes devem ter em conta os 
serviços:

Suprimido

(1) Mais utilizados pelos consumidores em 
relação à sua conta de pagamento;
(2) Que geram os custos mais elevados, 
por serviço, para os consumidores;
(3) Que geram os custos globais mais 
elevados para os consumidores;
(4) Que geram os lucros mais elevados, 
por serviço, para os prestadores de 
serviços de pagamento;
(5) Que geram os lucros globais mais 
elevados para os prestadores de serviços 
de pagamento.
A EBA deve desenvolver orientações nos 
termos do artigo 16.º do Regulamento 
(UE) n.º 1093/2010 para auxiliar as 
autoridades competentes.

Or. en

Alteração 260
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

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

2. Para efeitos do n.º 1, as autoridades 
competentes devem ter em conta os 
serviços:

Suprimido

(1) Mais utilizados pelos consumidores em 
relação à sua conta de pagamento;
(2) Que geram os custos mais elevados, 
por serviço, para os consumidores;
(3) Que geram os custos globais mais 
elevados para os consumidores;
(4) Que geram os lucros mais elevados, 
por serviço, para os prestadores de 
serviços de pagamento;
(5) Que geram os lucros globais mais 
elevados para os prestadores de serviços 
de pagamento.
A EBA deve desenvolver orientações nos 
termos do artigo 16.º do Regulamento 
(UE) n.º 1093/2010 para auxiliar as 
autoridades competentes.

Or. en

Alteração 261
Sari Essayah, Sampo Terho

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Para efeitos do n.º 1, as autoridades 
competentes devem ter em conta os 
serviços:

Suprimido

(1) Mais utilizados pelos consumidores em 
relação à sua conta de pagamento;
(2) Que geram os custos mais elevados, 
por serviço, para os consumidores;
(3) Que geram os custos globais mais 
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elevados para os consumidores;
(4) Que geram os lucros mais elevados, 
por serviço, para os prestadores de 
serviços de pagamento;
(5) Que geram os lucros globais mais 
elevados para os prestadores de serviços 
de pagamento.
A EBA deve desenvolver orientações nos 
termos do artigo 16.º do Regulamento 
(UE) n.º 1093/2010 para auxiliar as 
autoridades competentes.

Or. en

Justificação

Os critérios são muito difíceis de aplicar na prática e resultariam num processo pesado, e a 
sua definição pela EBA seria igualmente difícil. Os hábitos de consumo individuais 
influenciam a utilização dos serviços de pagamento, podendo variar de quinzena para 
quinzena ou de mês para mês. Os PSP têm também programas de fidelização com descontos 
diferentes para clientes diferentes. Os critérios não têm em consideração as diferentes 
estruturas de custos dos PSP. Além disso, as informações correspondem, frequentemente, a 
matérias de sigilo comercial ou profissional.

Alteração 262
Jean-Paul Gauzès

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Para efeitos do n.º 1, as autoridades 
competentes devem ter em conta os 
serviços:

Suprimido

(1) Mais utilizados pelos consumidores em 
relação à sua conta de pagamento;
(2) Que geram os custos mais elevados, 
por serviço, para os consumidores;
(3) Que geram os custos globais mais 
elevados para os consumidores;
(4) Que geram os lucros mais elevados, 
por serviço, para os prestadores de 
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serviços de pagamento;
(5) Que geram os lucros globais mais 
elevados para os prestadores de serviços 
de pagamento.

Or. en

Alteração 263
Syed Kamall

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros notificam à 
Comissão as listas provisórias 
mencionadas no n.º 1 no prazo de 6 meses 
a contar da entrada em vigor da presente 
diretiva.

Suprimido

Or. en

Justificação

Atendendo aos custos administrativos envolvidos, não é claro que o processo de 
normalização da terminologia produza benefícios concretos.

Alteração 264
Sari Essayah, Sampo Terho

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros notificam à 
Comissão as listas provisórias
mencionadas no n.º 1 no prazo de 6 meses
a contar da entrada em vigor da presente 
diretiva.

3. Os Estados-Membros notificam à 
Comissão as listas mencionadas no n.º 1 no 
prazo de um ano a contar da entrada em 
vigor da presente diretiva.

Or. en
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Justificação

O prazo de 6 meses é muito curto para a criação das listas, seria mais prático prever um ano.

Alteração 265
Jean-Paul Gauzès

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros notificam à 
Comissão as listas provisórias 
mencionadas no n.º 1 no prazo de 6 meses
a contar da entrada em vigor da presente 
diretiva.

3. Os Estados-Membros notificam à 
Comissão as listas provisórias 
mencionadas no n.º 1 no prazo de um ano
a contar da entrada em vigor da presente 
diretiva.

Or. en

Alteração 266
Syed Kamall

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados, em conformidade com o 
artigo 24.º, relativos à criação, com base 
nas listas provisórias apresentadas nos 
termos do n.º 3, de uma terminologia 
normalizada da UE para os serviços de 
pagamento que forem comuns a pelo 
menos uma maioria de Estados-Membros. 
A terminologia normalizada da UE 
incluirá termos e definições comuns para 
os serviços comuns.

Suprimido

Or. en
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Justificação

Atendendo aos custos administrativos envolvidos, não é claro que o processo de 
normalização da terminologia produza benefícios concretos.

Alteração 267
Sari Essayah, Sampo Terho

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados, em conformidade com o 
artigo 24.º, relativos à criação, com base 
nas listas provisórias apresentadas nos 
termos do n.º 3, de uma terminologia 
normalizada da UE para os serviços de 
pagamento que forem comuns a pelo 
menos uma maioria de Estados-Membros. 
A terminologia normalizada da UE 
incluirá termos e definições comuns para 
os serviços comuns.

Suprimido

Or. en

Justificação

A normalização a nível da UE seria problemática devido às diferenças nacionais, aos 
problemas linguísticos, às diferentes interpretações, etc. As expectativas e os hábitos de 
consumo variam entre os Estados-Membros. Por exemplo, na Finlândia, os cheques ou 
débitos diretos são muito raros e a utilização de numerário é cada vez menor. Na Finlândia, 
a percentagem de débitos diretos no total dos pagamentos sem numerário fica-se nos 4 %, 
mas é muito maior em França ou na Alemanha.

Alteração 268
Philippe De Backer

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 4
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Texto da Comissão Alteração

4. A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados, em conformidade com o artigo 
24.º, relativos à criação, com base nas listas 
provisórias apresentadas nos termos do
n.º 3, de uma terminologia normalizada da 
UE para os serviços de pagamento que 
forem comuns a pelo menos uma maioria 
de Estados-Membros. A terminologia
normalizada da UE incluirá termos e 
definições comuns para os serviços 
comuns.

4. A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados, em conformidade com o artigo 
24.º, relativos à criação, com base nas listas 
provisórias apresentadas nos termos do 
n.º 3, de uma lista normalizada da UE para 
os serviços de pagamento que forem 
comuns a pelo menos uma maioria de 
Estados-Membros. A lista normalizada da 
UE incluirá definições comuns e, portanto, 
explicativas dos serviços comuns, 
utilizados pelo menos numa maioria dos 
Estados-Membros. Esta lista facilitará aos 
consumidores a comparação 
transfronteiras dos mesmos serviços.

Or. en

Alteração 269
Evelyne Gebhardt

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados, em conformidade com o artigo 
24.º, relativos à criação, com base nas listas 
provisórias apresentadas nos termos do 
n.º 3, de uma terminologia normalizada da 
UE para os serviços de pagamento que 
forem comuns a pelo menos uma maioria 
de Estados-Membros. A terminologia 
normalizada da UE incluirá termos e 
definições comuns para os serviços 
comuns.

4. A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados, em conformidade com o artigo 
24.º, relativos à criação, com base nas listas 
provisórias apresentadas nos termos do 
n.º 3, de uma terminologia normalizada da 
UE para os serviços associados à conta de 
pagamento que forem comuns a pelo 
menos uma maioria de Estados-Membros. 
A terminologia normalizada da UE incluirá 
termos e definições comuns para os 
serviços comuns. Cada serviço deve ser 
identificado com apenas um nome.

Or. en
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Alteração 270
Sven Giegold
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados, em conformidade com o artigo 
24.º, relativos à criação, com base nas listas 
provisórias apresentadas nos termos do 
n.º 3, de uma terminologia normalizada da 
UE para os serviços de pagamento que 
forem comuns a pelo menos uma maioria 
de Estados-Membros. A terminologia 
normalizada da UE incluirá termos e 
definições comuns para os serviços 
comuns.

4. A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados, em conformidade com o artigo 
24.º, relativos à criação, com base nas listas 
provisórias apresentadas nos termos do 
n.º 3, de uma terminologia normalizada da 
UE para os serviços associados à conta de 
pagamento que forem comuns a pelo 
menos uma maioria de Estados-Membros. 
A terminologia normalizada da UE incluirá 
termos e definições comuns para os 
serviços comuns.

Or. en

Alteração 271
Werner Langen

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados, em conformidade com o 
artigo 24.º, relativos à criação, com base 
nas listas provisórias apresentadas nos 
termos do n.º 3, de uma terminologia 
normalizada da UE para os serviços de 
pagamento que forem comuns a pelo 
menos uma maioria de Estados-Membros. 
A terminologia normalizada da UE incluirá 
termos e definições comuns para os 
serviços comuns.

4. A Comissão, seguindo orientações e
com base nas listas provisórias 
apresentadas nos termos do n.º 3, pode 
propor uma terminologia normalizada da 
UE para os serviços de pagamento que 
forem comuns a pelo menos uma maioria 
de Estados-Membros. A terminologia 
normalizada da UE incluirá termos e 
definições comuns para os serviços 
comuns.

Or. de



AM\1002483PT.doc 113/180 PE516.948v02-00

PT

Alteração 272
Olle Ludvigsson

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados, em conformidade com o artigo 
24.º, relativos à criação, com base nas listas 
provisórias apresentadas nos termos do 
n.º 3, de uma terminologia normalizada da 
UE para os serviços de pagamento que 
forem comuns a pelo menos uma maioria 
de Estados-Membros. A terminologia 
normalizada da UE incluirá termos e 
definições comuns para os serviços 
comuns.

4. A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados, em conformidade com o artigo 
24.º, relativos à criação, com base nas listas 
provisórias apresentadas nos termos do 
n.º 3, de uma terminologia normalizada da 
UE para os serviços de pagamento que 
forem comuns a pelo menos uma maioria 
de Estados-Membros. Para ser clara e 
concisa, a terminologia normalizada da UE 
incluirá termos e definições comuns para 
os serviços comuns.

Or. en

Alteração 273
Werner Langen

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Após a publicação, no Jornal Oficial da 
União Europeia, dos atos delegados 
mencionados no n.º 4, cada 
Estado-Membro deve integrar de imediato 
a terminologia normalizada da UE, 
aprovada nos termos do n.º 4, na lista 
provisória mencionada no n.º 1, e deve
publicar essa lista.

Suprimido

Or. de
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Alteração 274
Sari Essayah, Sampo Terho

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Após a publicação, no Jornal Oficial da 
União Europeia, dos atos delegados 
mencionados no n.º 4, cada 
Estado-Membro deve integrar de imediato 
a terminologia normalizada da UE, 
aprovada nos termos do n.º 4, na lista 
provisória mencionada no n.º 1, e deve 
publicar essa lista.

Suprimido

Or. en

Alteração 275
Philippe De Backer

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Após a publicação, no Jornal Oficial da 
União Europeia, dos atos delegados 
mencionados no n.º 4, cada 
Estado-Membro deve integrar de imediato 
a terminologia normalizada da UE, 
aprovada nos termos do n.º 4, na lista 
provisória mencionada no n.º 1, e deve 
publicar essa lista.

5. Após a publicação, no Jornal Oficial da 
União Europeia, dos atos delegados 
mencionados no n.º 4, cada 
Estado-Membro deve publicar de imediato 
a lista normalizada da UE nos termos do 
n.º 4.

Or. en

Alteração 276
Sven Giegold
em nome do Grupo Verts/ALE
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Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Após a publicação, no Jornal Oficial da 
União Europeia, dos atos delegados 
mencionados no n.º 4, cada 
Estado-Membro deve integrar de imediato 
a terminologia normalizada da UE, 
aprovada nos termos do n.º 4, na lista 
provisória mencionada no n.º 1, e deve 
publicar essa lista.

5. Após a publicação, no Jornal Oficial da 
União Europeia, dos atos delegados 
mencionados no n.º 4, cada 
Estado-Membro deve integrar de imediato 
a terminologia normalizada da UE, 
aprovada nos termos do n.º 4, na lista 
provisória mencionada no n.º 1, e deve 
publicar essa lista. Os encargos dos 
serviços de contas de pagamento, que 
estão incluídos nesta lista, podem não ser 
autorizados por lei em todos os 
Estados-Membros. A aplicabilidade ou 
não de certos encargos de serviços num 
determinado Estado-Membro decorre das 
disposições legislativas desse 
Estado-Membro.

Or. en

Justificação

Apesar da introdução de uma terminologia normalizada da UE para os encargos dos 
serviços de contas de pagamento, haverá que ter em conta as diferenças existentes nas 
estruturas normativas nacionais quanto à aplicabilidade desses encargos. Esta alteração 
baseia-se num contributo da Federação das Organizações de Consumidores Alemãs (VZBV).

Alteração 277
Sven Giegold
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que, antes de celebrar um contrato para 
uma conta de pagamento com um 
consumidor, o prestador de serviços de 
pagamento lhe fornece um documento de 
informação sobre os encargos que 

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que, antes de celebrar um contrato para 
uma conta de pagamento com um 
consumidor, o prestador de serviços de 
pagamento lhe fornece um documento 
completo de informação sobre os encargos 
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contenha a lista dos serviços mais 
representativos mencionados no artigo 3.º, 
n.º 5, assim como os encargos 
correspondentes a cada serviço.

que coloque em destaque a lista dos 
serviços mais representativos mencionados 
no artigo 3.º, n.º 5, assim como os encargos 
correspondentes a cada serviço. Se o 
prestador de serviços de pagamento 
alterar os encargos, os consumidores 
devem ser informados de forma completa 
e por escrito sobre essas alterações.

Or. en

Justificação

Esta alteração baseia-se nos contributos da Plataforma Social e da Associação Alemã das 
Organizações Independentes da Assistência Social.

Alteração 278
Olle Ludvigsson

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que, antes de celebrar um contrato para 
uma conta de pagamento com um 
consumidor, o prestador de serviços de 
pagamento lhe fornece um documento de 
informação sobre os encargos que contenha 
a lista dos serviços mais representativos 
mencionados no artigo 3.º, n.º 5, assim 
como os encargos correspondentes a cada 
serviço.

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que, antes de celebrar um contrato para 
uma conta de pagamento com um 
consumidor, o prestador de serviços de 
pagamento lhe fornece um documento de 
informação sobre os encargos que contenha 
a lista dos serviços mais representativos 
mencionados no artigo 3.º, n.º 5, assim 
como os encargos correspondentes a cada 
serviço, e, quando aplicável, de todos os 
outros serviços e encargos 
correspondentes associados à conta de 
pagamento.

Or. en

Justificação

O documento de informação sobre os encargos deve dar ao consumidor uma ideia exata de 
todos os custos relacionados com uma conta de pagamento.
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Alteração 279
Werner Langen

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que, antes de celebrar um contrato para 
uma conta de pagamento com um 
consumidor, o prestador de serviços de 
pagamento lhe fornece um documento de 
informação sobre os encargos que contenha 
a lista dos serviços mais representativos 
mencionados no artigo 3.º, n.º 5, assim 
como os encargos correspondentes a cada 
serviço.

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que, antes de celebrar um contrato para 
uma conta de pagamento com um 
consumidor, o prestador de serviços de 
pagamento lhe fornece um documento de 
informação sobre os encargos que contenha 
a lista dos serviços mais representativos 
mencionados no artigo 3.º, n.º 1, assim 
como os encargos correspondentes a cada 
serviço. Em caso de alterações dos 
encargos a pagar, os consumidores têm de 
ser informados de forma adequada sobre 
as novas disposições relativas aos 
mesmos.

Or. de

Alteração 280
Evelyne Gebhardt

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que, antes de celebrar um contrato para 
uma conta de pagamento com um 
consumidor, o prestador de serviços de 
pagamento lhe fornece um documento de 
informação sobre os encargos que contenha 
a lista dos serviços mais representativos 
mencionados no artigo 3.º, n.º 5, assim 
como os encargos correspondentes a cada 
serviço.

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que, atempadamente e antes de celebrar 
um contrato para uma conta de pagamento 
com um consumidor, o prestador de 
serviços de pagamento lhe fornece e o 
informa com um documento de 
informação sobre os encargos que contenha 
a lista dos serviços mais representativos 
mencionados no artigo 3.º, n.º 5, assim 
como os encargos correspondentes a cada 
serviço.
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Or. en

Alteração 281
Sari Essayah

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que, antes de celebrar um contrato para 
uma conta de pagamento com um 
consumidor, o prestador de serviços de 
pagamento lhe fornece um documento de 
informação sobre os encargos que contenha 
a lista dos serviços mais representativos 
mencionados no artigo 3.º, n.º 5, assim 
como os encargos correspondentes a cada 
serviço.

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que, antes de celebrar um contrato para 
uma conta de pagamento com um 
consumidor, o prestador de serviços de 
pagamento lhe fornece um documento de 
informação sobre os encargos que contenha
a lista dos serviços mais representativos 
mencionados no artigo 3.º, n.º 1, assim 
como os encargos correspondentes a cada 
serviço.

Or. en

Justificação

Devido à proposta de supressão do artigo 3.º, n.º 5.

Alteração 282
Peter Simon, Udo Bullmann

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 1 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

No caso de alteração dos encargos a 
pagar, os prestadores de serviços de 
pagamentos devem justificar a alteração 
perante o consumidor e informá-lo, por 
escrito, sobre o respetivo montante.

Or. de
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Alteração 283
Sven Giegold
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os Estados-Membros devem 
assegurar que os prestadores de serviços 
de pagamento não estão autorizados a 
cobrar encargos que não estejam 
enumerados no documento de informação 
sobre os encargos.

Or. en

Justificação

Alteração necessária para garantir a abrangência do documento de informação sobre os 
encargos (BEUC).

Alteração 284
Olle Ludvigsson, Emilie Turunen

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os Estados-Membros devem 
assegurar que os prestadores de serviços 
de pagamento não cobram encargos que 
não estejam explicitamente enumerados 
no documento de informação sobre os 
encargos.

Or. en

Justificação

Os consumidores devem poder confiar que não existem encargos «ocultos» no documento de 
informação sobre os encargos.
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Alteração 285
Evelyne Gebhardt

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os prestadores de serviços de 
pagamento não estão autorizados a cobrar 
encargos que não estejam enunciados no 
documento de informação sobre os 
encargos fornecido.

Or. en

Alteração 286
Syed Kamall

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Sempre que um ou mais serviços de 
pagamento mencionados no n.º 1 for 
oferecido como parte de um pacote de 
serviços financeiros, o documento de 
informação sobre os encargos deve revelar 
quais dos serviços mencionados no n.º 1 
são incluídos no pacote, o encargo 
correspondente ao pacote completo e os 
encargos correspondentes a qualquer 
serviço que não seja mencionado no n.º 1.

2. Sempre que um ou mais serviços de 
pagamento mencionados no n.º 1 for 
oferecido como parte de um pacote de 
serviços de pagamento para o qual exista 
um encargo, o documento de informação 
sobre os encargos deve revelar o encargo 
correspondente ao pacote completo, os 
serviços incluídos no pacote e os encargos 
correspondentes aos serviços de 
pagamento não abrangidos pelo encargo 
relativo ao pacote.

Or. en

Justificação

Deve ficar claro que existe uma diferença entre contas que oferecem uma gama de serviços e 
contas integradas em pacotes juntamente com outros serviços financeiros, como seguros. 
Neste último caso, não é possível separar os serviços. Se for esse o caso, deve ser introduzido 
um requisito para garantir que o PSP alerta o consumidor dos custos envolvidos na abertura 
de uma conta de pagamento integrada num pacote e verifica se o cliente é elegível para o 
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produto em pacote.

Alteração 287
Olle Ludvigsson

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Sempre que um ou mais serviços de 
pagamento mencionados no n.º 1 for 
oferecido como parte de um pacote de 
serviços financeiros, o documento de 
informação sobre os encargos deve revelar 
quais dos serviços mencionados no n.º 1 
são incluídos no pacote, o encargo 
correspondente ao pacote completo e os 
encargos correspondentes a qualquer 
serviço que não seja mencionado no n.º 1.

2. Sempre que um ou mais serviços 
mencionados no n.º 1 for oferecido como 
parte de um pacote de serviços financeiros, 
o documento de informação sobre os 
encargos deve revelar o encargo 
correspondente ao pacote completo e os 
diferentes encargos correspondentes a 
todos os serviços incluídos no pacote.

Or. en

Alteração 288
Sven Giegold

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Sempre que um ou mais serviços de 
pagamento mencionados no n.º 1 for 
oferecido como parte de um pacote de 
serviços financeiros, o documento de 
informação sobre os encargos deve revelar 
quais dos serviços mencionados no n.º 1 
são incluídos no pacote, o encargo 
correspondente ao pacote completo e os 
encargos correspondentes a qualquer 
serviço que não seja mencionado no n.º 1.

2. Sempre que um ou mais serviços 
associados a uma conta de pagamento 
mencionados no n.º 1 for oferecido como 
parte de um pacote de serviços financeiros, 
o documento de informação sobre os 
encargos deve revelar quais dos serviços 
mencionados no n.º 1 são incluídos no 
pacote, o encargo correspondente ao pacote 
completo e os encargos correspondentes a 
qualquer serviço que não seja mencionado 
no n.º 1.
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Or. en

Alteração 289
Evelyne Gebhardt

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Sempre que um ou mais serviços de 
pagamento mencionados no n.º 1 for 
oferecido como parte de um pacote de 
serviços financeiros, o documento de 
informação sobre os encargos deve revelar 
quais dos serviços mencionados no n.º 1 
são incluídos no pacote, o encargo 
correspondente ao pacote completo e os 
encargos correspondentes a qualquer 
serviço que não seja mencionado no n.º 1.

2. Sempre que um ou mais serviços 
associados à conta de pagamento 
mencionados no n.º 1 for oferecido como 
parte de um pacote de serviços financeiros, 
o documento de informação sobre os 
encargos deve revelar quais dos serviços 
mencionados no n.º 1 são incluídos no 
pacote, o encargo correspondente ao pacote 
completo e os encargos correspondentes a 
qualquer serviço que não seja mencionado 
no n.º 1.

Or. en

Alteração 290
Olle Schmidt

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Sempre que um ou mais serviços de 
pagamento mencionados no n.º 1 for 
oferecido como parte de um pacote de 
serviços financeiros, o documento de 
informação sobre os encargos deve revelar 
quais dos serviços mencionados no n.º 1 
são incluídos no pacote, o encargo 
correspondente ao pacote completo e os 
encargos correspondentes a qualquer 
serviço que não seja mencionado no n.º 1.

2. Sempre que um ou mais serviços de 
pagamento mencionados no n.º 1 for
oferecido como parte de um pacote de 
serviços financeiros, o documento de 
informação sobre os encargos deve revelar 
quais dos serviços mencionados no n.º 1 
são incluídos no pacote, o encargo 
correspondente ao pacote completo e, caso 
seja possível adquirir os seus 
componentes separadamente, os encargos 
correspondentes a qualquer serviço que não 
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seja mencionado no n.º 1.

Or. en

Alteração 291
Sari Essayah

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Sempre que um ou mais serviços de 
pagamento mencionados no n.º 1 for 
oferecido como parte de um pacote de 
serviços financeiros, o documento de 
informação sobre os encargos deve revelar 
quais dos serviços mencionados no n.º 1 
são incluídos no pacote, o encargo 
correspondente ao pacote completo e os 
encargos correspondentes a qualquer 
serviço que não seja mencionado no n.º 1.

2. Sempre que um ou mais serviços de 
pagamento mencionados no n.º 1 for 
oferecido como parte de um pacote de 
serviços financeiros, o documento de 
informação sobre os encargos deve revelar 
quais dos serviços mencionados no n.º 1 
são incluídos no pacote e o encargo 
correspondente ao pacote completo.

Or. en

Justificação

No caso dos pacotes, não deve ser exigida informação sobre os preços de cada um dos 
serviços, pois o pacote é oferecido com um preço fixo mensal. A determinação do preço de 
uma transferência bancária individual seria bastante difícil e não serviria as necessidades do 
cliente.

Alteração 292
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Sempre que um ou mais serviços de 
pagamento mencionados no n.º 1 for 
oferecido como parte de um pacote de 
serviços financeiros, o documento de 

2. Sempre que um ou mais serviços de 
pagamento mencionados no n.º 1 for 
oferecido como parte de um pacote de 
serviços financeiros, o documento de 
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informação sobre os encargos deve revelar 
quais dos serviços mencionados no n.º 1 
são incluídos no pacote, o encargo 
correspondente ao pacote completo e os 
encargos correspondentes a qualquer 
serviço que não seja mencionado no n.º 1.

informação sobre os encargos deve revelar 
quais dos serviços mencionados no n.º 1 
são incluídos no pacote e o encargo 
correspondente ao pacote completo.

Or. en

Alteração 293
Philippe De Backer

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Sempre que um ou mais serviços de 
pagamento mencionados no n.º 1 for 
oferecido como parte de um pacote de 
serviços financeiros, o documento de 
informação sobre os encargos deve revelar 
quais dos serviços mencionados no n.º 1 
são incluídos no pacote, o encargo 
correspondente ao pacote completo e os 
encargos correspondentes a qualquer 
serviço que não seja mencionado no n.º 1.

2. Sempre que um ou mais serviços de 
pagamento mencionados no n.º 1 for 
oferecido como parte de um pacote de 
serviços financeiros, o documento de 
informação sobre os encargos deve revelar 
quais dos serviços mencionados no n.º 1 
são incluídos no pacote e o encargo 
correspondente ao pacote completo.

Or. en

Alteração 294
Syed Kamall

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O título «Documento de informação 
sobre os encargos» deve surgir de forma
proeminente no topo da primeira página 
do documento de informação sobre os 
encargos, junto de um símbolo comum 

Suprimido
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que distinga o documento de outros.

Or. en

Justificação

Este grau de pormenor é inadequado numa diretiva.

Alteração 295
Sari Essayah

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O título «Documento de informação 
sobre os encargos» deve surgir de forma 
proeminente no topo da primeira página 
do documento de informação sobre os 
encargos, junto de um símbolo comum 
que distinga o documento de outros.

Suprimido

Or. en

Justificação

A lista de preços é fornecida ao cliente antes da celebração do contrato. Atente-se, por 
exemplo, aos artigos 41.º e 42.º, n.º 3, da Diretiva DSP.

Alteração 296
Jean-Paul Gauzès

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O título «Documento de informação 
sobre os encargos» deve surgir de forma 
proeminente no topo da primeira página 
do documento de informação sobre os 
encargos, junto de um símbolo comum 

Suprimido
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que distinga o documento de outros.

Or. en

Alteração 297
Philippe De Backer

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Deve ser claramente indicado se o 
documento de informação sobre os 
encargos faz referência aos serviços 
associados a contas de pagamento 
oferecidos numa sucursal ou em linha.

Or. en

Alteração 298
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Deve ser claramente indicado se o 
documento de informação sobre os 
encargos faz referência aos serviços 
associados a contas de pagamento 
oferecidos numa sucursal ou em linha.

Or. en

Alteração 299
Pablo Zalba Bidegain

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 3-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

3-A. O documento de informação sobre os 
encargos deve incluir, quando aplicável, 
os serviços relevantes da lista completa 
dos serviços mais representativos 
mencionados no artigo 3.º, n.º 1, assim 
como os encargos correspondentes a cada 
serviço.

Or. en

Alteração 300
Sari Essayah

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros devem assegurar 
que os prestadores de serviços de 
pagamento disponibilizam aos 
consumidores um glossário com pelo 
menos a lista de serviços de pagamento 
mencionada no n.º 1, assim como as 
definições correspondentes.

Suprimido

Or. en

Justificação

A lista normalizada fornecida pelas autoridades competentes deverá ser suficiente.

Alteração 301
Olle Ludvigsson

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros devem assegurar 4. Os Estados-Membros devem assegurar 
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que os prestadores de serviços de 
pagamento disponibilizam aos 
consumidores um glossário com pelo 
menos a lista de serviços de pagamento 
mencionada no n.º 1, assim como as 
definições correspondentes.

que os prestadores de serviços de 
pagamento disponibilizam aos 
consumidores um glossário com todos os
serviços mencionados no n.º 1, assim 
como as definições correspondentes.

Or. en

Alteração 302
Philippe De Backer

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros devem assegurar 
que os prestadores de serviços de 
pagamento disponibilizam aos 
consumidores um glossário com pelo 
menos a lista de serviços de pagamento 
mencionada no n.º 1, assim como as 
definições correspondentes.

4. Os Estados-Membros devem assegurar 
que os prestadores de serviços de 
pagamento disponibilizam aos 
consumidores a lista de serviços de 
pagamento mencionada no n.º 1, assim 
como as definições correspondentes.

Or. en

Alteração 303
Evelyne Gebhardt

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros devem assegurar 
que os prestadores de serviços de 
pagamento disponibilizam aos 
consumidores um glossário com pelo 
menos a lista de serviços de pagamento
mencionada no n.º 1, assim como as 
definições correspondentes.

4. Os Estados-Membros devem assegurar 
que os prestadores de serviços de 
pagamento disponibilizam aos 
consumidores um glossário com pelo 
menos a lista de serviços mencionada no 
n.º 1, assim como as definições 
correspondentes.
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Or. en

Alteração 304
Sari Essayah

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os Estados-Membros devem estabelecer 
a obrigação de os prestadores de serviços 
de pagamento assegurarem que o 
glossário é elaborado em linguagem 
clara, inequívoca e não-técnica.

Suprimido

Or. en

Justificação

Os PSP não devem ser obrigados a aprofundar a interpretação das listas, que devem ser 
suficientemente claras.

Alteração 305
Philippe De Backer

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os Estados-Membros devem estabelecer 
a obrigação de os prestadores de serviços 
de pagamento assegurarem que o glossário
é elaborado em linguagem clara, 
inequívoca e não-técnica.

5. Os Estados-Membros devem estabelecer 
a obrigação de os prestadores de serviços 
de pagamento assegurarem que a lista é 
elaborada em linguagem clara, inequívoca 
e não-técnica.

Or. en

Alteração 306
Sven Giegold
em nome do Grupo Verts/ALE
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Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. O documento de informação sobre os 
encargos e o glossário devem ser 
gratuitamente disponibilizados a qualquer 
momento pelo prestador de serviços de 
pagamento num suporte duradouro em 
instalações acessíveis aos consumidores e 
estar disponíveis em formato eletrónico no 
seu sítio Web.

6. O documento de informação sobre os 
encargos e o glossário devem ser 
gratuitamente disponibilizados a qualquer 
momento pelo prestador de serviços de 
pagamento num suporte duradouro em 
instalações acessíveis a todos os
consumidores, independentemente de já 
serem ou não clientes desse prestador de 
serviços de pagamento, e estar 
permanentemente disponíveis, de forma 
facilmente acessível e utilizável pelo 
consumidor, em formato eletrónico no seu 
sítio Web.

Or. en

Justificação

Baseada num contributo da VZBV, esta alteração visa assegurar que o documento de 
informação sobre os encargos é disponibilizado em linha aos clientes e não-clientes de um 
prestador de serviços de pagamento. Um estudo recentemente publicado pela Fundação para 
a Proteção dos Consumidores alemã revelou que mais de um terço dos cerca de 1 500 bancos 
alemães contactados não indicava em linha as suas taxas de juro para saldos a descoberto de 
contas à ordem, nem as disponibilizava aos consumidores que já não eram seus clientes.

Alteração 307
Syed Kamall

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. O documento de informação sobre os 
encargos e o glossário devem ser 
gratuitamente disponibilizados a qualquer 
momento pelo prestador de serviços de 
pagamento num suporte duradouro em 
instalações acessíveis aos consumidores e 
estar disponíveis em formato eletrónico no 

6. O documento de informação sobre os 
encargos e o glossário devem ser 
gratuitamente disponibilizados a pedido
pelo prestador de serviços de pagamento 
num suporte duradouro em instalações 
acessíveis aos consumidores e estar 
disponíveis em formato eletrónico no seu 
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seu sítio Web. sítio Web.

Or. en

Justificação

Seria desproporcionado exigir aos PSP que tivessem cópias desses glossários disponíveis a 
qualquer momento.

Alteração 308
Olle Schmidt

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. O documento de informação sobre os 
encargos e o glossário devem ser 
gratuitamente disponibilizados a qualquer 
momento pelo prestador de serviços de 
pagamento num suporte duradouro em 
instalações acessíveis aos consumidores e 
estar disponíveis em formato eletrónico no 
seu sítio Web.

6. O documento de informação sobre os 
encargos e o glossário devem ser 
gratuitamente disponibilizados pelo 
prestador de serviços de pagamento num 
suporte duradouro em instalações 
acessíveis aos consumidores e estar 
disponíveis em formato eletrónico no seu 
sítio Web.

Or. en

Alteração 309
Jean-Paul Gauzès

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. O documento de informação sobre os 
encargos e o glossário devem ser 
gratuitamente disponibilizados a qualquer 
momento pelo prestador de serviços de 
pagamento num suporte duradouro em 
instalações acessíveis aos consumidores e 
estar disponíveis em formato eletrónico no 

6. O documento de informação sobre os 
encargos e o glossário devem ser 
gratuitamente disponibilizados a qualquer 
momento pelo prestador de serviços de 
pagamento num suporte duradouro em 
instalações acessíveis aos consumidores e 
estar disponíveis em formato eletrónico no 
seu sítio Web. O glossário num suporte 
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seu sítio Web. duradouro deve ser disponibilizado a 
pedido.

Or. en

Alteração 310
Peter Simon, Udo Bullmann

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. O documento de informação sobre os 
encargos e o glossário devem ser 
gratuitamente disponibilizados a qualquer 
momento pelo prestador de serviços de 
pagamento num suporte duradouro em 
instalações acessíveis aos consumidores e 
estar disponíveis em formato eletrónico no 
seu sítio Web.

6. O documento de informação sobre os 
encargos e o glossário devem ser 
gratuitamente disponibilizados a qualquer 
momento pelo prestador de serviços de 
pagamento num suporte duradouro em 
instalações acessíveis aos consumidores e 
estar disponíveis em formato eletrónico e 
facilmente acessíveis no seu sítio Web.

Or. de

Alteração 311
Philippe De Backer

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. O documento de informação sobre os 
encargos e o glossário devem ser 
gratuitamente disponibilizados a qualquer 
momento pelo prestador de serviços de 
pagamento num suporte duradouro em 
instalações acessíveis aos consumidores e 
estar disponíveis em formato eletrónico no 
seu sítio Web.

6. O documento de informação sobre os 
encargos e a lista normalizada devem ser 
gratuitamente disponibilizados a qualquer 
momento pelo prestador de serviços de 
pagamento num suporte duradouro em 
instalações acessíveis aos consumidores e 
estar disponíveis em formato eletrónico no 
seu sítio Web.

Or. en
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Alteração 312
Werner Langen

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos de execução em conformidade com o 
artigo 26.º para definir o formato do 
documento de informação sobre os 
encargos, o seu símbolo comum e a ordem 
em que os serviços mencionados no artigo 
3.º, n.º 5, serão apresentados no 
documento de informação sobre os 
encargos.

Suprimido

Or. de

Alteração 313
Sari Essayah, Sampo Terho

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos de execução em conformidade com o 
artigo 26.º para definir o formato do 
documento de informação sobre os 
encargos, o seu símbolo comum e a ordem 
em que os serviços mencionados no artigo 
3.º, n.º 5, serão apresentados no 
documento de informação sobre os 
encargos.

Suprimido

Or. en

Justificação

Deve caber aos Estados-Membros definir os requisitos relativos ao formato.
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Alteração 314
Syed Kamall

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos de execução em conformidade com o 
artigo 26.º para definir o formato do 
documento de informação sobre os 
encargos, o seu símbolo comum e a ordem 
em que os serviços mencionados no artigo 
3.º, n.º 5, serão apresentados no documento 
de informação sobre os encargos.

7. Os Estados-Membros devem definir o 
formato do documento de informação 
sobre os encargos, o seu símbolo comum e 
a ordem em que os serviços mencionados 
no artigo 3.º, n.º 5, serão apresentados no 
documento de informação sobre os
encargos.

Or. en

Justificação

A fim de garantir o respeito pelas especificidades nacionais, o documento deve ser elaborado 
a nível dos Estados-Membros.

Alteração 315
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos de execução em conformidade com o 
artigo 26.º para definir o formato do 
documento de informação sobre os 
encargos, o seu símbolo comum e a ordem 
em que os serviços mencionados no artigo 
3.º, n.º 5, serão apresentados no documento 
de informação sobre os encargos.

7. Os Estados-Membros devem definir o 
formato do documento de informação 
sobre os encargos, o seu símbolo comum e 
a ordem em que os serviços mencionados 
no artigo 3.º, n.º 1 e 5, serão apresentados 
no documento de informação sobre os 
encargos.

Or. en
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Alteração 316
Olle Ludvigsson

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. A Comissão fica habilitada a adotar atos 
de execução em conformidade com o 
artigo 26.º para definir o formato do 
documento de informação sobre os 
encargos, o seu símbolo comum e a ordem 
em que os serviços mencionados no artigo 
3.º, n.º 5, serão apresentados no documento 
de informação sobre os encargos.

7. A Comissão fica habilitada a adotar atos 
de execução em conformidade com o 
artigo 26.º para definir o formato do 
documento de informação sobre os 
encargos, o seu símbolo comum e a ordem 
em que os serviços mencionados no artigo 
3.º, n.º 5, bem como todos os outros 
serviços, serão apresentados no documento 
de informação sobre os encargos.

Or. en

Alteração 317
Sven Giegold
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

7-A. Os prestadores de serviços de 
pagamento devem aplicar as disposições 
supramencionadas no prazo de um ano 
após a publicação das listas referidas no 
artigo 3.º, n.º 5, e dos atos de execução 
referidos no n.º 7 do presente artigo.

Or. en

Justificação

Esta alteração visa iniciar o período de execução relativo ao documento de informação sobre 
os encargos e o glossário no momento em que as informações normalizadas exigidas 
estiverem realmente disponíveis e tem em conta os investimentos necessários por parte dos 
prestadores de serviços de pagamento, sobretudo em TI. Esta alteração baseia-se num 
contributo da Associação do Setor Bancário Alemão (Deutsche Kreditwirtschaft).
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Alteração 318
Jean-Paul Gauzès

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

7-A. Os prestadores de serviços de 
pagamento devem cumprir as obrigações 
acima previstas no prazo de doze meses 
após a publicação da lista de termos e 
definições normalizados nos termos do 
artigo 3.º, n.º 1, e a adoção do ato de 
execução nos termos do n.º 7 do presente 
artigo.

Or. en

Alteração 319
Philippe De Backer, Olle Schmidt

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

7-A. Os prestadores de serviços de 
pagamento devem cumprir as obrigações 
acima previstas no prazo de doze meses 
após a publicação da lista normalizada da 
UE nos termos do artigo 3.º, n.º 5, e a 
adoção do ato de execução nos termos do 
n.º 7 do presente artigo.

Or. en

Alteração 320
Philippe De Backer
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Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 7-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

7-B. Deve ser realizada uma consulta de 
mercado junto dos consumidores relativa 
ao documento de informação sobre os 
encargos antes da sua aplicação, a fim de 
garantir a sua facilidade de utilização 
pelos consumidores.

Or. en

Alteração 321
Sven Giegold
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 7-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

7-B. Deve ser realizada uma consulta de 
mercado junto dos consumidores relativa 
aos documentos de informação sobre os 
encargos e ao glossário em todos os 
Estados-Membros antes da sua execução, 
a fim de assegurar a sua facilidade de 
utilização pelos consumidores.

Or. en

Justificação

Não devem ser os PSP ou os funcionários públicos a avaliar se a informação é ou não fácil 
de utilizar pelos consumidores. Devem ser realizadas consultas de mercado junto dos 
consumidores em que estes possam dar o seu contributo para definir a apresentação da 
informação mais eficaz (BEUC).

Alteração 322
Sven Giegold
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Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que os prestadores de serviços de 
pagamento fornecem ao consumidor, pelo 
menos uma vez por ano, um cômputo de 
todos os encargos incorridos na sua conta 
de pagamento.

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que os prestadores de serviços de 
pagamento fornecem gratuitamente ao 
consumidor, pelo menos uma vez por ano, 
um cômputo de todos os encargos 
incorridos na sua conta de pagamento. 
Caso o cliente recorra a um crédito para 
saques a descoberto superior a 100 euros, 
o prestador de serviços de pagamento deve 
fornecer-lhe um cômputo mensal dos 
encargos.

Or. en

Justificação

A fim de aumentar a transparência sobre os encargos bastante elevados decorrentes da 
utilização de créditos para saques a descoberto, esses custos devem ser periodicamente 
divulgados.

Alteração 323
Olle Ludvigsson

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que os prestadores de serviços de 
pagamento fornecem ao consumidor, pelo 
menos uma vez por ano, um cômputo de 
todos os encargos incorridos na sua conta 
de pagamento.

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que os prestadores de serviços de 
pagamento fornecem ao consumidor, pelo 
menos uma vez por ano, um cômputo de 
todos os encargos incorridos e dos juros 
ganhos e pagos na sua conta de 
pagamento.

Or. en

Justificação

Para o consumidor ter uma ideia exata do perfil de custos de uma conta de pagamento, o 
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cômputo tem de incluir também os juros.

Alteração 324
Werner Langen, Burkhard Balz

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que os prestadores de serviços de 
pagamento fornecem ao consumidor, pelo 
menos uma vez por ano, um cômputo de 
todos os encargos incorridos na sua conta 
de pagamento.

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que os prestadores de serviços de 
pagamento fornecem ao consumidor, pelo 
menos uma vez por ano, um cômputo de 
todos os encargos incorridos na sua conta 
de pagamento. Se os serviços forem 
oferecidos no âmbito de um pacote de 
serviços financeiros, sendo necessário 
pagar uma taxa individual, então o pacote 
de serviços financeiros é considerado um 
serviço e o encargo é considerado um 
encargo unitário.

Or. de

Alteração 325
Philippe De Backer

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que os prestadores de serviços de 
pagamento fornecem ao consumidor, pelo 
menos uma vez por ano, um cômputo de 
todos os encargos incorridos na sua conta 
de pagamento.

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que os prestadores de serviços de 
pagamento fornecem ao consumidor, pelo 
menos uma vez por ano, um cômputo de 
todos os encargos incorridos na sua conta 
de pagamento. O cômputo pode ser 
enviado aos consumidores através dos
canais de comunicação acordados entre 
as partes (ou seja, por via eletrónica, em 
formato de papel, etc.). Os prestadores de 
serviços de pagamento devem adotar as 
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medidas técnicas necessárias para 
cumprir esta obrigação no prazo de 
doze meses após a adoção do ato nos 
termos do n.º 4 do presente artigo.

Or. en

Alteração 326
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que os prestadores de serviços de 
pagamento fornecem ao consumidor, pelo 
menos uma vez por ano, um cômputo de 
todos os encargos incorridos na sua conta 
de pagamento.

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que os prestadores de serviços de 
pagamento fornecem ao consumidor, a seu 
pedido e pelo menos uma vez por ano, um 
cômputo de todos os encargos incorridos 
na sua conta de pagamento. O cômputo 
pode ser enviado aos consumidores 
através dos canais de comunicação 
acordados entre as partes (ou seja, por via 
eletrónica, em formato de papel, etc.).
Os prestadores de serviços de pagamento 
devem adotar as medidas técnicas 
necessárias para cumprir esta obrigação 
no prazo de doze meses após a adoção do 
ato nos termos do n.º 4 do presente artigo.

Or. en

Alteração 327
Evelyne Gebhardt

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que os prestadores de serviços de 

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que os prestadores de serviços de 
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pagamento fornecem ao consumidor, pelo 
menos uma vez por ano, um cômputo de 
todos os encargos incorridos na sua conta 
de pagamento.

pagamento fornecem gratuitamente ao 
consumidor, de preferência mensalmente, 
mas pelo menos trimestralmente, um 
cômputo de todos os encargos incorridos 
na sua conta de pagamento.

Or. en

Alteração 328
Sari Essayah, Sampo Terho

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que os prestadores de serviços de 
pagamento fornecem ao consumidor, pelo 
menos uma vez por ano, um cômputo de 
todos os encargos incorridos na sua conta 
de pagamento.

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que os prestadores de serviços de 
pagamento fornecem ao consumidor, a seu 
pedido e pelo menos uma vez por ano, um 
cômputo de todos os encargos incorridos 
na sua conta de pagamento. O cômputo 
pode ser fornecido ou disponibilizado por 
via eletrónica.

Or. en

Justificação

Seria útil facultar a informação juntamente com o extrato bancário, que, de acordo com a 
Diretiva DSP, deve ser fornecido pelo menos mensalmente. Deve-se permitir que esta
informação seja facultada em formato eletrónico, por exemplo, via serviços bancários 
eletrónicos (artigo 43.º da Diretiva DSP). O cliente já recebe a informação sobre os encargos 
dos serviços que tem contratados, se necessário especificados, no respetivo extrato bancário 
(artigos 38.º, alínea c), 39.º, alínea c), 47.º, alínea c), 48.º, alínea c) e 43.º, n.º 3, alínea a), da 
Diretiva DSP).

Alteração 329
Sari Essayah

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 2-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

2-A. Se os serviços de pagamento forem 
prestados num único pacote, o cômputo 
referido no n.º 1 deve incluir, 
diferentemente do disposto no n.º 2, 
parágrafo 1, alíneas (a) e (b), os encargos 
cobrados pelo pacote completo durante o 
período relevante.

Or. en

Justificação

Na Finlândia, os encargos dos serviços são cobrados posteriormente na conta mensalmente, 
procedimento que é acordado com o cliente de antemão. Da informação constam o período 
respeitante aos encargos, a repartição destes pelos serviços e os encargos dos serviços. Esta 
informação é uma parte separada do extrato bancário. Na Finlândia, existe habitualmente 
um pacote de serviços, sendo por norma suficiente informar o cliente sobre o preço do 
pacote. Caso exista um encargo diferente para um pagamento individual, a informação é 
prestada juntamente com o pagamento.

Alteração 330
Sven Giegold

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

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os Estados-Membros devem 
assegurar que, sempre que um prestador 
de serviços de pagamento quiser alterar 
quaisquer encargos, os consumidores são 
notificados por escrito pelo menos um 
mês antes da sua aplicação;

Or. en

Alteração 331
Philippe De Backer, Olle Schmidt
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Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os Estados-Membros devem 
assegurar que, sempre que um prestador 
de serviços de pagamento quiser alterar 
quaisquer encargos antes da publicação 
anual do cômputo, os consumidores são 
disso informados de forma exaustiva e 
com bastante antecedência.

Or. en

Alteração 332
Syed Kamall

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) O encargo unitário cobrado por cada 
serviço, o número de vezes que o serviço 
foi utilizado durante o período relevante e 
a data em que o serviço foi utilizado;

Suprimido

Or. en

Justificação

Este requisito sobrecarregaria o consumidor com poucos benefícios adicionais, visto que 
muita desta informação já está disponível.

Alteração 333
Sari Essayah

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 2 – alínea a)
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Texto da Comissão Alteração

(a) O encargo unitário cobrado por cada 
serviço, o número de vezes que o serviço 
foi utilizado durante o período relevante e 
a data em que o serviço foi utilizado;

Suprimido

Or. en

Justificação

Este requisito resultaria no fornecimento ao cliente de um volume de informação 
incontrolável. Os serviços consistem, por exemplo, em transferências bancárias, débitos 
diretos, pagamentos com cartão e levantamentos de numerário. De acordo com os 
artigos 38.º, alínea c), 39.º, alínea c), 47.º, alínea c), 48.º, alínea c) e 43.º, n.º 3, alínea a), da 
Diretiva DSP, deve ser fornecida informação sobre os encargos dos serviços relativos a 
pagamentos individuais. Não há necessidade de sobrepor informação.

Alteração 334
Philippe De Backer

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) O encargo unitário cobrado por cada 
serviço, o número de vezes que o serviço 
foi utilizado durante o período relevante e a 
data em que o serviço foi utilizado;

(a) O encargo unitário cobrado por cada 
serviço, o número de vezes que o serviço 
foi utilizado durante o período relevante e a 
data em que o serviço foi utilizado ou, se o 
consumidor tiver adquirido diferentes 
serviços combinados num pacote, o 
encargo cobrado por esse pacote de 
serviços;

Or. en

Alteração 335
Philippe De Backer

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 2 – alínea b)
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Texto da Comissão Alteração

(b) O montante total dos encargos 
incorridos para cada serviço prestado 
durante o período relevante;

(b) O montante total dos encargos 
incorridos para cada serviço prestado 
durante o período relevante ou, se o 
consumidor tiver adquirido diferentes 
serviços combinados num pacote, o custo 
adicional por serviço quando for 
ultrapassado o número máximo de 
serviços incluídos no pacote e o custo 
adicional por serviço utilizado não 
incluído no pacote;

Or. en

Alteração 336
Philippe De Backer

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) O montante total dos encargos 
incorridos para todos os serviços prestados 
durante o período relevante.

(c) O montante total dos encargos 
incorridos para cada serviço prestado 
durante o período relevante ou, se o 
consumidor tiver adquirido diferentes 
serviços combinados num pacote, o 
montante total dos custos adicionais 
quando for ultrapassado o número 
máximo de serviços incluídos no pacote e 
o montante total dos custos adicionais dos 
serviços utilizados não incluídos no 
pacote;

Or. en

Alteração 337
Sven Giegold
em nome do Grupo Verts/ALE
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Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 2 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) O saldo médio e o montante total de 
juros ganhos durante o período relevante;

Or. en

Alteração 338
Philippe De Backer

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 2 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) O montante total de juros ganhos 
durante o período relevante;

Or. en

Alteração 339
Olle Ludvigsson

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 2 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) Os juros ganhos e pagos na conta 
durante o período relevante;

Or. en

Alteração 340
Peter Simon, Udo Bullmann

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 2 – alínea c-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

(c-A) O montante da taxa de juro de 
descoberto e o montante total dos juros de 
descoberto durante o período relevante;

Or. de

Alteração 341
Philippe De Backer

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 2 – alínea c-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-B) O número de dias em que a conta 
teve o saldo a descoberto e o montante 
total de juros pagos durante o período 
relevante;

Or. en

Alteração 342
Sven Giegold
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 2 – alínea c-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-B) O número de dias em que a conta 
teve o saldo a descoberto, as taxas de juro 
aplicadas e o montante total de juros 
pagos durante o período relevante;

Or. en
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Alteração 343
Sven Giegold
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 2 – alínea c-C) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-C) Uma notificação prévia relativa aos 
encargos que serão cobrados no período 
seguinte, bem como aos encargos que são 
cobrados se o consumidor não tomar 
medidas, que devem ser especificadas no 
documento, para os evitar;

Or. en

Alteração 344
Philippe De Backer

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 2 – alínea c-C) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-C) Uma notificação prévia relativa aos 
encargos que serão cobrados no período 
seguinte;

Or. en

Alteração 345
Evelyne Gebhardt

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 2 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) Uma notificação prévia sobre as 
possíveis alterações ou aumentos dos 
encargos a cobrar no período seguinte;
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Or. en

Alteração 346
Syed Kamall

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O título «Cômputo dos encargos» deve 
surgir de forma proeminente no topo da 
primeira página do cômputo, junto de um 
símbolo comum que distinga o documento 
de outros.

Suprimido

Or. en

Justificação

Para efeitos de uma diretiva, é desnecessário aplicar este grau de pormenor ao documento de 
informação sobre os encargos.

Alteração 347
Sari Essayah

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O título «Cômputo dos encargos» deve 
surgir de forma proeminente no topo da 
primeira página do cômputo, junto de um 
símbolo comum que distinga o documento 
de outros.

Suprimido

Or. en

Justificação

Deve caber aos Estados-Membros decidir qual o formato aplicável.
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Alteração 348
Jean-Paul Gauzès

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O título «Cômputo dos encargos» deve 
surgir de forma proeminente no topo da 
primeira página do cômputo, junto de um 
símbolo comum que distinga o documento 
de outros.

Suprimido

Or. en

Alteração 349
Sari Essayah, Sampo Terho

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos de execução em conformidade com o 
artigo 26.º para definir o formato do 
cômputo dos encargos, o seu símbolo 
comum e a ordem em que os serviços 
mencionados no artigo 3.º, n.º 5, serão 
apresentados no cômputo dos encargos.

4. Os Estados-Membros devem definir o 
formato do cômputo dos encargos 
mencionado no artigo 3.º, n.º 1.

Or. en

Justificação

Os Estados-Membros devem poder definir como fornecer o cômputo dos encargos ao cliente, 
tendo assim em conta as especificidades nacionais.

Alteração 350
Syed Kamall
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Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos de execução em conformidade com o 
artigo 26.º para definir o formato do 
cômputo dos encargos, o seu símbolo 
comum e a ordem em que os serviços 
mencionados no artigo 3.º, n.º 5, serão 
apresentados no cômputo dos encargos.

4. Os Estados-Membros devem definir o 
formato do cômputo dos encargos, o seu 
símbolo comum e a ordem em que os 
serviços mencionados no artigo 3.º, n.º 1, 
serão apresentados no cômputo dos 
encargos.

Or. en

Justificação

Para efeitos de uma diretiva, é desnecessário aplicar este grau de pormenor ao documento de 
informação sobre os encargos.

Alteração 351
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos de execução em conformidade com o 
artigo 26.º para definir o formato do 
cômputo dos encargos, o seu símbolo 
comum e a ordem em que os serviços 
mencionados no artigo 3.º, n.º 5, serão 
apresentados no cômputo dos encargos.

4. Os Estados-Membros devem definir o 
formato do cômputo dos encargos, o seu 
símbolo comum e a ordem em que os 
serviços mencionados no artigo 1.º, n.º 5, 
serão apresentados no cômputo dos 
encargos.

Or. en

Alteração 352
Olle Ludvigsson

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

4. A Comissão fica habilitada a adotar atos 
de execução em conformidade com o 
artigo 26.º para definir o formato do 
cômputo dos encargos, o seu símbolo 
comum e a ordem em que os serviços 
mencionados no artigo 3.º, n.º 5, serão 
apresentados no cômputo dos encargos.

4. A Comissão fica habilitada a adotar atos 
de execução em conformidade com o 
artigo 26.º para definir o formato do 
cômputo dos encargos, o seu símbolo 
comum e a ordem em que os serviços 
mencionados no artigo 3.º, n.º 5, bem como 
todos os outros serviços, serão 
apresentados no cômputo dos encargos.

Or. en

Alteração 353
Sylvie Goulard, Jean Lambert

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A Comissão fica habilitada a adotar atos 
de execução em conformidade com o 
artigo 26.º para definir o formato do 
cômputo dos encargos, o seu símbolo 
comum e a ordem em que os serviços 
mencionados no artigo 3.º, n.º 5, serão 
apresentados no cômputo dos encargos.

4. A Comissão fica habilitada a adotar atos 
de execução em conformidade com o 
artigo 25.º para definir o formato do 
cômputo dos encargos, o seu símbolo 
comum e a ordem em que os serviços 
mencionados no artigo 3.º, n.º 5, serão 
apresentados no cômputo dos encargos.

Or. fr

Alteração 354
Werner Langen

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A Comissão fica habilitada a adotar atos 
de execução em conformidade com o 
artigo 26.º para definir o formato do 
cômputo dos encargos, o seu símbolo 
comum e a ordem em que os serviços 
mencionados no artigo 3.º, n.º 5, serão 

4. A Comissão fica habilitada a adotar atos 
de execução em conformidade com o 
artigo 26.º para definir o formato do 
cômputo dos encargos, o seu símbolo 
comum e a ordem em que os serviços 
mencionados no artigo 3.º, n.º 1, serão 
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apresentados no cômputo dos encargos. apresentados no cômputo dos encargos.

Or. de

Alteração 355
Sven Giegold
em nome do Grupo Verts/ALE

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

Texto da Comissão Alteração

4-A. Deve ser realizada uma consulta de 
mercado junto dos consumidores relativa 
aos cômputos dos encargos antes da sua 
execução, a fim de assegurar a sua 
facilidade de utilização pelos 
consumidores.

Or. en

Alteração 356
Philippe De Backer

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que, na sua informação contratual e 
comercial, os prestadores de serviços de 
pagamento utilizam, sempre que 
necessário, os termos e definições contidos
na lista dos serviços de pagamento mais 
representativos mencionada no artigo 3.º, 
n.º 5.

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que, na sua informação contratual e 
comercial, os prestadores de serviços de 
pagamento utilizam, sempre que 
necessário, as definições contidas na lista 
dos serviços de pagamento mais 
representativos mencionada no artigo 3.º, 
n.º 5. Os prestadores de serviços de 
pagamento devem cumprir esta obrigação 
no prazo de doze meses após a publicação 
da lista normalizada da UE.

Or. en
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Alteração 357
Jean-Paul Gauzès

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que, na sua informação contratual e 
comercial, os prestadores de serviços de 
pagamento utilizam, sempre que 
necessário, os termos e definições contidos 
na lista dos serviços de pagamento mais 
representativos mencionada no artigo 3.º, 
n.º 5.

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que, na sua informação contratual e 
comercial, os prestadores de serviços de 
pagamento utilizam, sempre que 
necessário, os termos e definições contidos 
na lista dos serviços de pagamento mais 
representativos mencionada no artigo 3.º, 
n.º 5. Os prestadores de serviços de 
pagamento devem cumprir esta obrigação 
no prazo de doze meses após a publicação 
da lista de termos e definições 
normalizados.

Or. en

Alteração 358
Sven Giegold
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que, na sua informação contratual e 
comercial, os prestadores de serviços de 
pagamento utilizam, sempre que 
necessário, os termos e definições contidos 
na lista dos serviços de pagamento mais 
representativos mencionada no artigo 3.º, 
n.º 5.

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que, na sua informação contratual e 
comercial, os prestadores de serviços de 
pagamento utilizam os termos e definições 
contidos na lista dos serviços associados à 
conta de pagamento mencionada no artigo 
3.º, n.º 5.

Or. en
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Alteração 359
Evelyne Gebhardt

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que, na sua informação contratual e 
comercial, os prestadores de serviços de 
pagamento utilizam, sempre que 
necessário, os termos e definições contidos 
na lista dos serviços de pagamento mais 
representativos mencionada no artigo 3.º, 
n.º 5.

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que, na sua informação contratual e 
comercial, os prestadores de serviços de 
pagamento utilizam os termos e definições 
contidos na lista de serviços mencionada 
no artigo 3.º, n.º 5.

Or. en

Alteração 360
Olle Ludvigsson

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que, na sua informação contratual e 
comercial, os prestadores de serviços de 
pagamento utilizam, sempre que 
necessário, os termos e definições contidos 
na lista dos serviços de pagamento mais 
representativos mencionada no artigo 3.º, 
n.º 5.

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que, na sua informação contratual e 
comercial, os prestadores de serviços de 
pagamento utilizam, sempre que aplicável, 
os termos e definições contidos na lista dos 
serviços de pagamento mais 
representativos mencionada no artigo 3.º, 
n.º 5.

Or. en

Alteração 361
Werner Langen
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Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que, na sua informação contratual e 
comercial, os prestadores de serviços de 
pagamento utilizam, sempre que 
necessário, os termos e definições contidos 
na lista dos serviços de pagamento mais 
representativos mencionada no artigo 3.º, 
n.º 5.

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que, na sua informação contratual e 
comercial, os prestadores de serviços de 
pagamento utilizam, sempre que 
necessário, os termos e definições contidos 
na lista dos serviços de pagamento mais 
representativos mencionada no artigo 3.º, 
n.º 1.

Or. de

Alteração 362
Sari Essayah

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que, na sua informação contratual e 
comercial, os prestadores de serviços de 
pagamento utilizam, sempre que 
necessário, os termos e definições contidos 
na lista dos serviços de pagamento mais 
representativos mencionada no artigo 3.º, 
n.º 5.

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que, na sua informação contratual e 
comercial, os prestadores de serviços de 
pagamento utilizam, sempre que 
necessário, os termos e definições contidos 
na lista dos serviços de pagamento mais 
representativos mencionada no artigo 3.º, 
n.º 1.

Or. en

Justificação

Devido à proposta de supressão do artigo 3.º, n.º 5.

Alteração 363
Sari Essayah, Sampo Terho

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

2. Os prestadores de serviços de pagamento 
podem utilizar marcas comerciais para 
designar os seus serviços na informação 
contratual e comercial, desde que 
identifiquem, se for caso disso, o termo 
correspondente na lista mencionada no 
artigo 3.º, n.º 5. Não devem utilizar 
marcas comerciais no documento de 
informação sobre os encargos nem no 
cômputo dos encargos.

2. Os prestadores de serviços de pagamento 
podem utilizar marcas comerciais para 
designar os seus serviços na informação 
contratual e comercial, desde que 
identifiquem, se for caso disso, o termo 
correspondente na lista mencionada no 
artigo 3.º, n.º 1.

Or. en

Justificação

A informação prévia e posterior relativa aos encargos dos serviços é uma componente 
essencial da informação comercial e do contrato celebrado com o cliente. Como pode o 
consumidor relacionar os encargos dos pagamentos ao cômputo dos encargos e à lista de 
preços normalizada se não houver qualquer ligação à marca e ao contrato celebrado pelo
consumidor? A última frase do artigo 6.º. n.º 2, parece contradizer a Diretiva DSP e os 
requisitos normais de informação ao consumidor, bem como o artigo 4.º, n.º 2, da presente 
diretiva.

Alteração 364
Philippe De Backer

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os prestadores de serviços de pagamento 
podem utilizar marcas comerciais para 
designar os seus serviços na informação 
contratual e comercial, desde que 
identifiquem, se for caso disso, o termo
correspondente na lista mencionada no 
artigo 3.º, n.º 5. Não devem utilizar marcas 
comerciais no documento de informação 
sobre os encargos nem no cômputo dos 
encargos.

2. Os prestadores de serviços de pagamento 
podem utilizar marcas comerciais para 
designar os seus serviços na informação 
contratual e comercial, no documento de 
informação sobre os encargos ou no 
cômputo dos encargos, desde que 
identifiquem, se for caso disso, a definição
correspondente na lista mencionada no 
artigo 3.º, n.º 5.

Or. en
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Alteração 365
Werner Langen

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os prestadores de serviços de pagamento 
podem utilizar marcas comerciais para 
designar os seus serviços na informação 
contratual e comercial, desde que 
identifiquem, se for caso disso, o termo 
correspondente na lista mencionada no 
artigo 3.º, n.º 5. Não devem utilizar 
marcas comerciais no documento de 
informação sobre os encargos nem no 
cômputo dos encargos.

2. Os prestadores de serviços de pagamento 
podem utilizar marcas comerciais para 
designar os seus serviços na informação 
contratual e comercial, desde que 
identifiquem, se for caso disso, o termo 
correspondente na lista mencionada no 
artigo 3.º, n.º 1.

Or. de

Alteração 366
Sven Giegold
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os prestadores de serviços de pagamento 
podem utilizar marcas comerciais para 
designar os seus serviços na informação 
contratual e comercial, desde que 
identifiquem, se for caso disso, o termo 
correspondente na lista mencionada no 
artigo 3.º, n.º 5. Não devem utilizar marcas 
comerciais no documento de informação 
sobre os encargos nem no cômputo dos 
encargos.

2. Os prestadores de serviços de pagamento 
podem utilizar marcas comerciais para 
designar os seus serviços na informação 
contratual e comercial, desde que 
identifiquem, se for caso disso, o termo 
correspondente na lista mencionada no 
artigo 3.º, n.º 5. No documento de 
informação sobre os encargos ou no 
cômputo dos encargos, os prestadores de 
serviços de pagamento devem apenas
utilizar marcas comerciais juntamente com 
o termo correspondente da lista 
mencionada no artigo 3.º, n.º 5, e colocar 
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essas marcas entre parêntesis.

Or. en

Justificação

Esta alteração pretende aumentar a compreensibilidade dos documentos de informação 
associados a uma conta de pagamento. A alteração baseia-se num contributo da Associação 
do Setor Bancário Alemão (Deutsche Kreditwirtschaft) e da Associação das Caixas 
Económicas Austríacas.

Alteração 367
Olle Ludvigsson

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os prestadores de serviços de pagamento 
podem utilizar marcas comerciais para 
designar os seus serviços na informação 
contratual e comercial, desde que 
identifiquem, se for caso disso, o termo 
correspondente na lista mencionada no 
artigo 3.º, n.º 5. Não devem utilizar marcas 
comerciais no documento de informação 
sobre os encargos nem no cômputo dos 
encargos.

2. Os prestadores de serviços de pagamento 
podem utilizar marcas comerciais para 
designar os seus serviços na informação 
comercial, desde que identifiquem, quando 
aplicável, o termo correspondente na lista 
mencionada no artigo 3.º, n.º 5. Não devem 
utilizar marcas comerciais no documento 
de informação sobre os encargos, no 
cômputo dos encargos ou na informação 
contratual.

Or. en

Alteração 368
Syed Kamall

Proposta de diretiva
Artigo 7

Texto da Comissão Alteração

 Artigo 7.º Suprimido
Sítios Web de comparação
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1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que os consumidores tenham acesso a 
pelo menos um sítio Web que permita 
efetuar a comparação dos encargos 
cobrados pelos prestadores de serviços de 
pagamento por serviços oferecidos com as 
contas de pagamento a nível nacional, em 
conformidade com os n.os 2 e 3.
2. Os Estados-Membros devem definir um 
regime voluntário de acreditação para os 
sítios Web de comparação dos encargos 
cobrados pelos prestadores de serviços de 
pagamento por serviços oferecidos com as 
contas de pagamento explorados por 
operadores privados. Para obterem 
acreditação, os sítios Web de comparação 
explorados por operadores privados 
devem:
(a) Ser operacionalmente independentes 
de qualquer prestador de serviços de 
pagamento;
(b) Utilizar linguagem clara e, se for caso 
disso, os termos mencionados no artigo 
3.º, n.º 5;
(c) Fornecer informação atualizada;
(d) Fornecer uma síntese suficientemente 
alargada do mercado das contas de 
pagamento;
(e) Possuir um procedimento eficaz de 
interrogação e de tratamento de 
reclamações.
3. Se não existir um sítio Web acreditado 
nos termos do n.º 2, os Estados-Membros 
devem assegurar a criação de um sítio 
Web operado pela autoridade competente 
mencionada no artigo 20.º ou por 
qualquer outra autoridade pública 
competente. Se um sítio Web tiver sido 
acreditado nos termos do n.º 2, os 
Estados-Membros podem decidir criar um 
sítio Web adicional operado pela 
autoridade competente mencionada no 
artigo 20.º ou por qualquer outra 
autoridade pública competente. Os sítios 
Web explorados por uma autoridade 
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competente nos termos do n.º 1 devem 
cumprir o disposto no n.º 2, alíneas a) a 
e).
4. Os Estados-Membros devem manter o 
direito de recusar ou retirar a acreditação 
de operadores privados na eventualidade 
de incumprimento das obrigações 
previstas no n.º 2.
5. Os Estados-Membros devem assegurar 
a disponibilização, aos consumidores, de 
informação adequada acerca dos sítios 
Web mencionados no n.º 1. Esta 
informação deve incluir, se necessário, a 
manutenção de um registo acessível ao 
público dos sítios Web de comparação 
acreditados.

Or. en

Justificação

Os sítios Web de comparação de preços ultrapassam o âmbito de aplicação da presente 
diretiva, que respeita especificamente às contas de pagamento.

Alteração 369
Sven Giegold
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que os consumidores tenham acesso a pelo 
menos um sítio Web que permita efetuar a 
comparação dos encargos cobrados pelos 
prestadores de serviços de pagamento por 
serviços oferecidos com as contas de 
pagamento a nível nacional, em 
conformidade com os n.os 2 e 3.

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que os consumidores tenham acesso a pelo 
menos um sítio Web que permita efetuar a 
comparação, a nível nacional e em 
conformidade com os n.os 2 e 3:

(a) Dos encargos cobrados pelos 
prestadores de serviços de pagamento por 
serviços oferecidos com as contas de 
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pagamento;
(b) Das determinantes do nível do serviço 
prestado pelo prestador de serviços de 
pagamento, nomeadamente o número de 
sucursais e o número de caixas 
automáticos. Para ambos os indicadores, 
devem ser fornecidos os números relativos 
ao prestador de serviços de pagamento em 
causa e à respetiva rede de prestadores de 
serviços de pagamento, se aplicável. Além 
disso, deve ser fornecida informação 
sobre a distância e a localização, em 
relação ao utilizador do sítio Web de 
comparação, da sucursal mais próxima do 
prestador de serviços de pagamento. 

Or. en

Justificação

Esta alteração visa garantir que as redes de sucursais e caixas automáticos são devidamente 
tidas em conta pelo sítio Web de comparação, promovendo assim um conceito mais eficaz de 
concorrência. A proposta da Comissão cingia-se somente aos preços. A alteração baseia-se 
num contributo da Confederação dos Bancos Cooperativos Alemães e da Confederação das 
Caixas Económicas Alemãs.

Alteração 370
Werner Langen

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que os consumidores tenham acesso a pelo 
menos um sítio Web que permita efetuar a 
comparação dos encargos cobrados pelos 
prestadores de serviços de pagamento por 
serviços oferecidos com as contas de 
pagamento a nível nacional, em 
conformidade com os n.ºs 2 e 3.

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que os consumidores têm acesso a pelo 
menos um sítio Web que permita efetuar a 
comparação dos encargos cobrados pelos 
prestadores de serviços de pagamento por 
serviços oferecidos com as contas de 
pagamento a nível nacional, em 
conformidade com os n.ºs 2 e 3, assim 
como da qualidade e da gama de serviços 
dos diversos prestadores.
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Or. de

Alteração 371
Sharon Bowles

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que os consumidores tenham acesso a pelo 
menos um sítio Web que permita efetuar a
comparação dos encargos cobrados pelos 
prestadores de serviços de pagamento por 
serviços oferecidos com as contas de 
pagamento a nível nacional, em 
conformidade com os n.ºs 2 e 3.

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que os consumidores tenham acesso a pelo 
menos um sítio Web que apresente uma
comparação dos encargos cobrados pelos 
prestadores de serviços de pagamento por 
serviços oferecidos com as contas de 
pagamento a nível nacional, em 
conformidade com o n.º 2 ou 3.

Or. en

Alteração 372
Olle Ludvigsson, Evelyne Gebhardt, Emilie Turunen

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que os consumidores tenham acesso a pelo 
menos um sítio Web que permita efetuar a 
comparação dos encargos cobrados pelos 
prestadores de serviços de pagamento por 
serviços oferecidos com as contas de 
pagamento a nível nacional, em 
conformidade com os n.ºs 2 e 3.

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que os consumidores tenham acesso a pelo 
menos um sítio Web que permita efetuar a 
comparação dos encargos cobrados e das 
taxas de juro aplicadas pelos prestadores 
de serviços de pagamento às contas de 
pagamento a nível nacional, em 
conformidade com os n.ºs 2 e 3.

Or. en
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Alteração 373
Sven Giegold

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que os consumidores tenham acesso a pelo 
menos um sítio Web que permita efetuar a 
comparação dos encargos cobrados pelos 
prestadores de serviços de pagamento por 
serviços oferecidos com as contas de 
pagamento a nível nacional, em 
conformidade com os n.ºs 2 e 3.

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que os consumidores tenham acesso a pelo 
menos um sítio Web que permita efetuar a 
comparação dos encargos cobrados pelos 
prestadores de serviços de pagamento por 
serviços associados às contas de 
pagamento a nível nacional, em 
conformidade com os n.ºs 2 e 3.

Or. en

Alteração 374
Sven Giegold
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem definir um 
regime voluntário de acreditação para os 
sítios Web de comparação dos encargos 
cobrados pelos prestadores de serviços de 
pagamento por serviços oferecidos com as 
contas de pagamento explorados por 
operadores privados. Para obterem 
acreditação, os sítios Web de comparação 
explorados por operadores privados 
devem:

2. Os Estados-Membros devem definir um 
regime obrigatório de acreditação para os 
sítios Web de comparação dos elementos 
previstos no artigo 7.º, n.º 1, oferecidos 
com as contas de pagamento explorados 
por operadores privados. Para obterem 
acreditação, os sítios Web de comparação 
explorados por operadores privados 
devem:

Or. en

Justificação

Esta alteração visa garantir que as redes de sucursais e caixas automáticos são devidamente 
tidas em conta pelo sítio Web de comparação, promovendo assim um conceito mais eficaz de 
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concorrência. A proposta da Comissão cingia-se somente aos preços. Esta alteração baseia-
se num contributo da Confederação dos Bancos Cooperativos Alemães.

Alteração 375
Olle Ludvigsson

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem definir um 
regime voluntário de acreditação para os 
sítios Web de comparação dos encargos 
cobrados pelos prestadores de serviços de 
pagamento por serviços oferecidos com as
contas de pagamento explorados por 
operadores privados. Para obterem 
acreditação, os sítios Web de comparação 
explorados por operadores privados 
devem:

2. Os Estados-Membros devem definir um 
regime voluntário de acreditação para os 
sítios Web de comparação dos encargos 
cobrados e das taxas de juro aplicadas 
pelos prestadores de serviços de pagamento 
às contas de pagamento exploradas por 
operadores privados. Para obterem 
acreditação, os sítios Web de comparação 
explorados por operadores privados 
devem:

Or. en

Alteração 376
Sven Giegold
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Ser operacionalmente independentes 
de qualquer prestador de serviços de 
pagamento;

(a) Ser juridicamente independentes de 
qualquer prestador de serviços de 
pagamento;

Or. en

Justificação

A independência operacional não é suficiente para garantir a inexistência de conflitos de 
interesses. A independência jurídica constitui a melhor garantia de imparcialidade das 
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comparações.

Alteração 377
Olle Ludvigsson

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Ser operacionalmente independentes de 
qualquer prestador de serviços de 
pagamento;

(a) Ser financeira e operacionalmente 
independentes de qualquer prestador de 
serviços de pagamento;

Or. en

Alteração 378
Evelyne Gebhardt, Peter Simon

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Ser operacionalmente independentes 
de qualquer prestador de serviços de 
pagamento;

(a) Ser independentes de qualquer 
prestador de serviços de pagamento;

Or. en

Alteração 379
Catherine Stihler

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Ser operacionalmente independentes de 
qualquer prestador de serviços de 
pagamento;

(a) Ser operacionalmente independentes de 
qualquer prestador de serviços de 
pagamento; a informação sobre o 
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proprietário e o prestador responsável 
pelo sítio Web deve estar facilmente 
disponível e visível; 

Or. en

Alteração 380
Sergio Gaetano Cofferati, Evelyne Gebhardt

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 2 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) Divulgar claramente os seus 
proprietários e financiamento;

Or. en

Alteração 381
Werner Langen

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Utilizar linguagem clara e, se for caso 
disso, os termos mencionados no artigo 3.º, 
n.º 5;

(b) Utilizar linguagem clara e, se for caso 
disso, os termos mencionados no artigo 3.º, 
n.º 1;

Or. de

Alteração 382
Olle Ludvigsson

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Utilizar linguagem clara e, se for caso 
disso, os termos mencionados no artigo 3.º, 

(b) Utilizar linguagem clara e, quando 
aplicável, os termos mencionados no artigo 
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n.º 5; 3.º, n.º 5;

Or. en

Alteração 383
Sven Giegold

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Fornecer informação atualizada; (c) Fornecer informação atualizada, 
exaustiva, exata e fácil de utilizar pelo 
consumidor;

Or. en

Alteração 384
Evelyne Gebhardt, Peter Simon

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Fornecer informação atualizada; (c) Fornecer informação atualizada, exata, 
fiável e fácil de utilizar pelo consumidor;

Or. en

Alteração 385
Sven Giegold
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Fornecer uma síntese suficientemente (d) Fornecer uma síntese suficientemente 
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alargada do mercado das contas de 
pagamento;

alargada do mercado das contas de 
pagamento, aceitando pedidos de inclusão 
no sítio apresentados por qualquer 
prestador de serviços de pagamento no 
Estado-Membro em causa;

Or. en

Alteração 386
Catherine Stihler

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Fornecer uma síntese suficientemente 
alargada do mercado das contas de 
pagamento;

(d) Fornecer uma síntese suficientemente 
alargada do mercado das contas de 
pagamento, bem como informação sobre a 
parcela da quota de mercado abrangida 
pelo sítio Web;

Or. en

Alteração 387
Philippe De Backer

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 2 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(e-A) Fornecer informação, mas sem 
emitir quaisquer recomendações;

Or. en

Alteração 388
Jean-Paul Gauzès
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Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 2 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(e-A) Fornecer informação, mas sem 
emitir quaisquer recomendações;

Or. en

Alteração 389
Sven Giegold
em nome do Grupo Verts/ALE

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

Texto da Comissão Alteração

5-A. Caso os prestadores de serviços de 
pagamento incorram em encargos por 
apresentarem listas nos sítios, esses 
encargos devem ser não-discriminatórios 
e publicados no sítio Web;

Or. en

Justificação

Esta alteração pretende evitar distorções que afetem os PSP listados num sítio baseado numa 
lógica de «quem dá mais».

Alteração 390
Jean-Paul Gauzès

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

Texto da Comissão Alteração

5-A. Os Estados-Membros devem 
assegurar que os prestadores de serviços 
de pagamento não sejam responsáveis 
pelas informações constantes de sítios 
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Web acreditados ou não acreditados, dado 
não serem responsáveis pela sua 
exploração;

Or. en

Alteração 391
Sven Giegold
em nome do Grupo Verts/ALE

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

Texto da Comissão Alteração

5-A. A autoridade europeia de supervisão 
competente fica habilitada a adotar 
projetos de normas técnicas para definir 
as normas relativas às condições de um 
sítio Web de comparação, tal como prevê 
especificamente o n.º 2 para as 
determinantes do nível do serviço prestado 
pelo prestador de serviços de pagamento, 
nomeadamente, o número de filiais, o 
número de caixas automáticos do 
prestador de serviços de pagamento em 
causa e o respetivo grupo de prestadores 
de serviços de pagamento, se aplicável, 
bem como informação sobre a distância e 
a localização, em relação ao utilizador do 
sítio Web de comparação, da sucursal 
mais próxima do prestador de serviços de 
pagamento.

Or. en

Justificação

Esta alteração visa garantir normas eficazes para promover a concorrência. A alteração 
baseia-se em contributos da Confederação dos Bancos Cooperativos Alemães e da 
Confederação das Caixas Económicas Alemãs.
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Alteração 392
Evelyne Gebhardt

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

Texto da Comissão Alteração

5-A. A fim de facilitar a síntese dos 
encargos cobrados pelos prestadores de 
serviços de pagamento na União 
Europeia, a Comissão deve estabelecer 
um portal atualizado, independente, 
exato, fiável e fácil de utilizar pelo 
consumidor, incluindo todas as ligações 
aos sítios Web de comparação acreditados 
dos respetivos Estados-Membros. 

Or. en

Alteração 393
Olle Ludvigsson

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

Texto da Comissão Alteração

5-A. A Comissão deve criar e atualizar 
continuamente um portal da União 
publicamente acessível com ligações para 
todos os sítios Web de comparação 
geridos pelas autoridades competentes e 
por operadores privados acreditados a 
nível nacional.

Or. en

Alteração 394
Sergio Gaetano Cofferati, Evelyne Gebhardt

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 5-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

5-A. Até ao final de 2018, devem 
igualmente ser desenvolvidos sítios Web 
europeus de comparação dos encargos 
cobrados pelos prestadores de serviços de 
pagamento por serviços oferecidos com as 
contas de pagamento nos diferentes 
Estados-Membros.
A Comissão Europeia deve criar, até essa 
data, um sítio Web de comparação público 
europeu, explorado em cooperação com a 
EBA.
Até essa data, a Comissão Europeia deve 
ainda elaborar, mediante um ato 
delegado, em conformidade com o artigo 
24.º, um regime voluntário de acreditação 
para os sítios Web de comparação 
privados europeus. Para obterem 
acreditação, os sítios Web de comparação 
europeus explorados por operadores 
privados devem respeitar todas as 
condições enumeradas no n.º 2. A 
Comissão Europeia reserva-se o direito de 
recusar ou retirar a acreditação de 
operadores privados na eventualidade de 
incumprimento das obrigações previstas 
no n.º 2.

Or. en

Alteração 395
Sergio Gaetano Cofferati, Evelyne Gebhardt

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 5-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-B. A Comissão Europeia deve criar e 
atualizar continuamente um portal único 
com as ligações dos sítios Web de 
comparação acreditados de cada 
Estado-Membro e a nível europeu.
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Este portal deve igualmente disponibilizar 
aos consumidores um glossário da 
terminologia normalizada da União 
adotada em conformidade com o 
artigo 3.º, bem como orientações sobre a 
mudança de conta de pagamento a nível 
transfronteiras.
O portal deve ainda tornar públicos e 
facilmente disponíveis a lista e os 
contactos das diversas autoridades 
competentes a nível nacional referidas no 
artigo 20.º.

Or. en

Alteração 396
Sven Giegold
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 7.º-A
Portal da União para sítios Web de 

comparação
1. Os Estados-Membros devem notificar a 
Comissão e a EBA dos sítios Web de 
comparação que funcionem em 
conformidade com o artigo 7.º, n.os 1 e 2.
2. A Comissão, em cooperação com a 
EBA, deve criar um portal da União 
acessível ao público de sítios Web de 
comparação a nível nacional, que permita 
comparar lado a lado as contas de 
pagamento oferecidas nos diferentes 
Estados-Membros. A fim de 
complementar essas informações, o portal 
da União deve fornecer aos consumidores 
um glossário com a terminologia 
normalizada da União adotada em
conformidade com o artigo 3.º, n.º 4, e 
orientações práticas acerca da mudança 
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transfronteiras de contas de pagamento.

Or. en

Justificação

Em apoio da alteração 57 do relator. É necessário atender à crescente mobilidade dos 
cidadãos da UE e fomentar um mercado único dos serviços associados a contas de 
pagamentos.

Alteração 397
Syed Kamall

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que, quando uma conta de pagamento é 
oferecida juntamente com outro serviço ou 
produto como parte de um pacote, o 
prestador de serviços de pagamento 
informa o consumidor sobre se é possível 
adquirir a conta de pagamento 
separadamente e fornece informações 
separadas relativamente aos custos e 
encargos associados a cada um dos 
produtos e serviços oferecidos nesse 
pacote.

1. Sem prejuízo do artigo 4.º, n.º 2, os 
Estados-Membros devem assegurar que, 
quando uma conta de pagamento é 
oferecida juntamente com outro serviço ou 
produto financeiro como parte de um 
pacote, o prestador de serviços de 
pagamento informa o consumidor sobre se 
é possível adquirir a conta de pagamento 
separadamente e, se for esse o caso,
fornece informações separadas 
relativamente aos encargos associados a 
cada um dos outros produtos e serviços 
financeiros oferecidos nesse pacote, caso 
seja possível adquirir cada um desses 
produtos e serviços financeiros 
separadamente.

Or. en

Justificação

Deve ficar claro que existe uma diferença entre contas que oferecem uma gama de serviços e 
contas integradas em pacotes juntamente com outros serviços financeiros, como seguros. 
Neste último caso, não é possível separar os serviços. Se for esse o caso, deve ser introduzido 
um requisito para garantir que o PSP alerta o consumidor dos custos envolvidos na abertura 
de uma conta de pagamento integrada num pacote e verifica se o cliente é elegível para o 
produto em pacote.
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Alteração 398
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que, quando uma conta de pagamento é 
oferecida juntamente com outro serviço ou 
produto como parte de um pacote, o 
prestador de serviços de pagamento 
informa o consumidor sobre se é possível 
adquirir a conta de pagamento 
separadamente e fornece informações 
separadas relativamente aos custos e 
encargos associados a cada um dos 
produtos e serviços oferecidos nesse 
pacote.

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que, quando uma conta de pagamento é 
oferecida juntamente com outro serviço ou 
produto como parte de um pacote, o 
prestador de serviços de pagamento 
informa o consumidor sobre se é possível 
adquirir a conta de pagamento 
separadamente e fornece informações 
separadas relativamente aos custos e 
encargos associados.

Or. en

Alteração 399
Sharon Bowles

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que, quando uma conta de pagamento é 
oferecida juntamente com outro serviço ou 
produto como parte de um pacote, o 
prestador de serviços de pagamento 
informa o consumidor sobre se é possível 
adquirir a conta de pagamento 
separadamente e fornece informações 
separadas relativamente aos custos e 
encargos associados a cada um dos 
produtos e serviços oferecidos nesse 
pacote.

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que, quando uma conta de pagamento é 
oferecida juntamente com outro serviço ou 
produto como parte de um pacote, o 
prestador de serviços de pagamento 
informa o consumidor sobre se é possível 
adquirir a conta de pagamento 
separadamente e fornece informações 
separadas relativamente aos custos e 
encargos associados a cada um dos 
produtos e serviços oferecidos nesse 
pacote, de modo a garantir a total 
transparência dos pagamentos de 
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subvenções cruzadas.

Or. en

Alteração 400
Sven Giegold

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que, quando uma conta de pagamento é 
oferecida juntamente com outro serviço ou 
produto como parte de um pacote, o 
prestador de serviços de pagamento 
informa o consumidor sobre se é possível 
adquirir a conta de pagamento
separadamente e fornece informações 
separadas relativamente aos custos e 
encargos associados a cada um dos 
produtos e serviços oferecidos nesse 
pacote.

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que, quando os serviços incluídos na conta 
de pagamento com características básicas, 
na aceção do artigo 16.º, são oferecidos
juntamente com outros serviços ou 
produtos como parte de um pacote, o 
prestador de serviços de pagamento 
informa o consumidor, de forma atempada 
e antes de com ele celebrar um contrato 
para uma conta de pagamento, de que é 
possível adquirir esses serviços ou 
produtos separadamente e fornece 
informações separadas relativamente aos 
custos e encargos associados a cada um dos
serviços ou produtos oferecidos nesse 
pacote.

Or. en

Justificação

Não deve ser permitida a subordinação (isto é, obrigar os consumidores a adquirir um 
pacote quando os serviços podiam ser prestados separadamente). Todos os serviços 
exteriores à conta de pagamento têm de ser listados separadamente e o consumidor deve 
poder optar por adquiri-los ou não. (Com base nas sugestões do FSUG e do BEUC)

Alteração 401
Olle Schmidt

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

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que, quando uma conta de pagamento é 
oferecida juntamente com outro serviço ou 
produto como parte de um pacote, o 
prestador de serviços de pagamento 
informa o consumidor sobre se é possível 
adquirir a conta de pagamento 
separadamente e fornece informações 
separadas relativamente aos custos e 
encargos associados a cada um dos 
produtos e serviços oferecidos nesse 
pacote.

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que, quando uma conta de pagamento é 
oferecida juntamente com outro serviço ou 
produto como parte de um pacote, o 
prestador de serviços de pagamento 
informa o consumidor sobre se é possível 
adquirir a conta de pagamento 
separadamente e, se for esse o caso,
fornece informações separadas 
relativamente aos custos e encargos
associados a cada um dos produtos e 
serviços oferecidos nesse pacote.

Or. en

Alteração 402
Evelyne Gebhardt, Peter Simon

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que, quando uma conta de pagamento é 
oferecida juntamente com outro serviço ou 
produto como parte de um pacote, o 
prestador de serviços de pagamento 
informa o consumidor sobre se é possível 
adquirir a conta de pagamento 
separadamente e fornece informações 
separadas relativamente aos custos e 
encargos associados a cada um dos 
produtos e serviços oferecidos nesse 
pacote.

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que, quando uma conta de pagamento é 
oferecida juntamente com outro serviço ou 
produto como parte de um pacote, o 
prestador de serviços de pagamento 
informa o consumidor, atempadamente e 
antes de com ele celebrar um contrato 
para uma conta de pagamento, de que é 
possível adquirir a conta de pagamento 
separadamente e fornece informações 
separadas relativamente aos custos e 
encargos associados a cada um dos 
produtos e serviços oferecidos nesse 
pacote.

Or. en
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Alteração 403
Evelyne Gebhardt

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. O consumidor deve poder adquirir 
separadamente serviços não incluídos na 
conta de pagamento com características 
básicas, na aceção do artigo 16.º.

Or. en

Alteração 404
Evelyne Gebhardt

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-B. Além disso, os prestadores devem 
poder oferecer produtos de crédito, 
enquanto serviços separados, aos clientes 
de contas de pagamentos de base, se tal se 
revelar adequado. O acesso ou o uso da 
conta de pagamentos de base não deverá, 
de modo algum, ser restringido ou 
condicionado em função da aquisição 
desses serviços ou produtos.

Or. en

Alteração 405
Sven Giegold
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

2. O n.º 1 não se aplica quando apenas 
são oferecidos com a conta de pagamento 
serviços de pagamento tal como definidos 
no artigo 4.º, n.º 3, da Diretiva 
2007/64/CE.

Suprimido

Or. en

Justificação

O artigo 8.º, n.º 2, é suprimido por ser desnecessário. O n.º 1 permite a integração dos 
serviços abrangidos pela definição de conta de pagamento de base do artigo 16.º.

Alteração 406
Evelyne Gebhardt

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O n.º 1 não se aplica quando apenas 
são oferecidos com a conta de pagamento 
serviços de pagamento tal como definidos 
no artigo 4.º, n.º 3, da Diretiva 
2007/64/CE.

Suprimido

Or. en


