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Alteração 407
Philippe De Backer

Proposta de diretiva
Artigo 9 – título

Texto da Comissão Alteração

Prestação do serviço de mudança de conta Prestação e calendário da execução do 
serviço de mudança de conta

Or. en

Alteração 408
Philippe De Backer

Proposta de diretiva
Artigo 9 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem assegurar 
que os prestadores de serviços de 
pagamento oferecem um serviço de 
mudança de conta, tal como descrito no 
artigo 10.º, a qualquer consumidor que 
detenha uma conta de pagamento junto 
de um prestador de serviços de pagamento 
localizado na União.

Suprimido

Or. en

Alteração 409
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Proposta de diretiva
Artigo 9 – parágrafo -1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

As regras relativas à mudança de conta 



PE516.959v02-00 4/169 AM\1002485PT.doc

PT

aplicam-se apenas à mudança de contas 
de pagamento no interior de um 
Estado-Membro.

Or. en

Alteração 410
Sari Essayah, Sampo Terho

Proposta de diretiva
Artigo 9 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem assegurar que 
os prestadores de serviços de pagamento 
oferecem um serviço de mudança de conta, 
tal como descrito no artigo 10.º, a qualquer 
consumidor que detenha uma conta de
pagamento junto de um prestador de 
serviços de pagamento localizado na 
União.

Os Estados-Membros devem assegurar que 
os prestadores de serviços de pagamento de 
origem e recetores localizados na União 
oferecem um serviço de mudança de conta
no interior do mesmo Estado-Membro, tal 
como descrito no artigo 10.º, ou 
equivalente, a qualquer consumidor que 
detenha uma conta de pagamento.

Or. en

Justificação

O serviço de mudança de conta deve ser limitado à mudança no interior de um 
Estado-Membro. Não deve mudar contratos ou obrigações (como reembolso de um 
pagamento) do prestador de serviços de pagamento de origem. Deve ser uma transferência 
pontual e exigir que o próprio consumidor tenha celebrado um acordo de conta com o 
prestador de serviços de pagamento recetor.

Alteração 411
Syed Kamall

Proposta de diretiva
Artigo 9 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem assegurar que 
os prestadores de serviços de pagamento 
oferecem um serviço de mudança de conta, 

Os Estados-Membros devem assegurar que 
os prestadores de serviços de pagamento 
oferecem um serviço de mudança de conta, 
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tal como descrito no artigo 10.º, a qualquer 
consumidor que detenha uma conta de 
pagamento junto de um prestador de 
serviços de pagamento localizado na
União.

tal como descrito no artigo 10.º, a qualquer 
consumidor que detenha uma conta de 
pagamento junto de um prestador de 
serviços de pagamento localizado no 
Estado-Membro onde reside o 
consumidor.

Or. en

Justificação

Um serviço de mudança de conta transfronteiras desencadearia um enorme custo e risco, 
com poucos benefícios óbvios, tendo em conta o reduzido nível de procura desse tipo de 
serviço. As transações transfronteiras ficarão igualmente facilitadas com a aplicação do 
Regulamento n.º 260/2012.

Alteração 412
Werner Langen, Burkhard Balz

Proposta de diretiva
Artigo 9 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem assegurar que 
os prestadores de serviços de pagamento 
oferecem um serviço de mudança de conta, 
tal como descrito no artigo 10.º, a qualquer 
consumidor que detenha uma conta de 
pagamento junto de um prestador de 
serviços de pagamento localizado na 
União.

Os Estados-Membros devem assegurar que 
os prestadores de serviços de pagamento 
oferecem um serviço de mudança de conta, 
tal como descrito no artigo 10.º, a qualquer 
consumidor que detenha uma conta de 
pagamento junto de um prestador de 
serviços de pagamento localizado no seu 
território.

Or. de

Alteração 413
Astrid Lulling

Proposta de diretiva
Artigo 9 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem assegurar que Os Estados-Membros devem assegurar que 
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os prestadores de serviços de pagamento 
oferecem um serviço de mudança de conta, 
tal como descrito no artigo 10.º, a qualquer 
consumidor que detenha uma conta de 
pagamento junto de um prestador de 
serviços de pagamento localizado na 
União.

os prestadores de serviços de pagamento 
oferecem um serviço de mudança de conta, 
tal como descrito no artigo 10.º, a qualquer 
consumidor que detenha uma conta de 
pagamento junto de um prestador de 
serviços de pagamento no interior do 
Estado-Membro.

Or. en

Justificação

Não se justifica oferecer este serviço transfronteiras. 

Alteração 414
Jean-Paul Gauzès

Proposta de diretiva
Artigo 9 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem assegurar que 
os prestadores de serviços de pagamento 
oferecem um serviço de mudança de conta, 
tal como descrito no artigo 10.º, a qualquer 
consumidor que detenha uma conta de 
pagamento junto de um prestador de 
serviços de pagamento localizado na 
União.

Os Estados-Membros devem assegurar que 
os prestadores de serviços de pagamento 
oferecem um serviço de mudança de conta, 
tal como descrito no artigo 10.º, a qualquer 
consumidor que detenha uma conta de 
pagamento junto de um prestador de 
serviços de pagamento localizado no 
interior de um Estado-Membro.

Or. en

Alteração 415
Sven Giegold
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 9 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem assegurar que 
os prestadores de serviços de pagamento 

Os Estados-Membros devem assegurar que 
os prestadores de serviços de pagamento 
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oferecem um serviço de mudança de conta, 
tal como descrito no artigo 10.º, a qualquer 
consumidor que detenha uma conta de 
pagamento junto de um prestador de 
serviços de pagamento localizado na 
União.

oferecem um serviço de mudança de conta, 
tal como descrito no artigo 10.º, a qualquer 
consumidor que detenha uma conta de 
pagamento junto de um prestador de 
serviços de pagamento localizado na 
União. As disposições dos artigos 10.º e 
11.º aplicam-se igualmente a uma conta 
bancária com características básicas.

Or. en

Justificação

A presente alteração visa assegurar que os consumidores que utilizam uma conta bancária 
com características básicas podem beneficiar igualmente de um serviço de mudança de 
conta. Baseia-se num contributo avançado pela Associação de Comerciantes Alemães e pela 
organização europeia de consumidores BEUC.

Alteração 416
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Proposta de diretiva
Artigo 9 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem assegurar que 
os prestadores de serviços de pagamento 
oferecem um serviço de mudança de conta, 
tal como descrito no artigo 10.º, a qualquer
consumidor que detenha uma conta de 
pagamento junto de um prestador de 
serviços de pagamento localizado na 
União.

2. Os Estados-Membros devem assegurar 
que os respetivos prestadores de serviços 
de pagamento oferecem, mediante pedido 
do consumidor, um serviço de mudança de 
conta, tal como descrito no artigo 10.º ou
equivalente, a um consumidor que detenha 
uma conta de pagamento junto de um 
prestador de serviços de pagamento 
localizado na União e que tenha 
diligenciado a abertura de uma nova 
conta de pagamento junto do prestador de 
serviços de pagamento recetor.

Or. en

Alteração 417
Philippe De Backer
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Proposta de diretiva
Artigo 9 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

O pedido de mudança de serviços não 
envolve a mudança de contrato do 
prestador de serviços de pagamento de 
origem para o prestador de serviços de 
pagamento recetor.

Or. en

Alteração 418
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Proposta de diretiva
Artigo 9 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

O pedido de mudança de serviços não 
envolve a mudança de contrato do 
prestador de serviços de pagamento de 
origem para o prestador de serviços de 
pagamento recetor.

Or. en

Alteração 419
Olle Ludvigsson, Evelyne Gebhardt

Proposta de diretiva
Artigo 9 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Relativamente à mudança entre 
prestadores nacionais de serviços de 
pagamento, os Estados-Membros podem 
manter ou estabelecer disposições que se 
desviem ligeiramente das previstas no 
artigo 10.º, caso isso implique eficiências 
claramente do interesse do consumidor.
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Or. en

Justificação

Alguns Estados-Membros já possuem sistemas nacionais de serviços de mudança mais 
eficientes, por exemplo em termos de automaticidade e de prazos, do que o sistema 
estabelecido no artigo 10.º. Todos os Estados-Membros devem poder manter ou introduzir 
essas eficiências, contanto que tragam benefícios para o consumidor.

Alteração 420
Olle Ludvigsson

Proposta de diretiva
Artigo 9 – parágrafo 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

A EBA deve desenvolver projetos de 
normas técnicas de regulamentação a fim 
de especificar que tipos de desvios 
indicados no n.º 1-A são permitidos.
A EBA apresenta à Comissão esses 
projetos de normas técnicas de 
regulamentação até ...
É delegado na Comissão o poder de 
adotar as normas técnicas de 
regulamentação a que se refere o 
primeiro parágrafo, nos termos dos 
artigos 10.º a 14.º do 
Regulamento (UE) n.º 1093/2010.

Or. en

Alteração 421
Philippe De Backer

Proposta de diretiva
Artigo 9 – parágrafo 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem assegurar 
que, até dois anos após a entrada em vigor 
da presente diretiva, os prestadores de 
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serviços de pagamento oferecem um 
serviço de mudança de conta conforme 
descrito no artigo 10.º, ou oferecem 
serviços de mudança de conta 
equivalentes dentro (no máximo) dos 
mesmos prazos gerais conforme descrito 
no artigo 10.º, a qualquer consumidor que 
detenha uma conta de pagamento junto 
de um prestador de serviços de pagamento 
localizado nesse Estado-Membro.

Or. en

Alteração 422
Philippe De Backer

Proposta de diretiva
Artigo 9 – parágrafo 1-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

Salvo se decidido em contrário pela 
Comissão Europeia, os Estados-Membros 
devem assegurar que, até seis anos após a 
entrada em vigor da presente diretiva, os 
prestadores de serviços de pagamento 
oferecem um serviço de mudança de 
conta conforme descrito no artigo 10.º, ou 
oferecem serviços de mudança de conta 
equivalentes dentro (no máximo) dos 
mesmos prazos gerais conforme descrito 
no artigo 10.º, a qualquer consumidor que 
detenha uma conta de pagamento junto 
de um prestador de serviços de pagamento 
localizado na União. Ao mesmo tempo, os 
Estados-Membros devem assegurar 
igualmente a existência de um sistema de 
redirecionamento automático das ordens 
permanentes e dos débitos diretos para a 
conta detida pelo consumidor junto do 
prestador de serviços de pagamento 
recetor aplicado.

Or. en
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Alteração 423
Philippe De Backer

Proposta de diretiva
Artigo 9 – parágrafo 1-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem assegurar 
que, desde que não seja aplicado um 
sistema de mudança transfronteiras, o 
encerramento de uma conta de 
pagamento num Estado-Membro e a 
transferência do saldo para uma nova 
conta de pagamento noutro 
Estado-Membro não deve ser 
excessivamente difícil ou oneroso para o 
consumidor.

Or. en

Alteração 424
Sven Giegold
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que o serviço de mudança é iniciado pelo 
prestador de serviços de pagamento recetor 
e prestado de acordo com as regras 
definidas nos n.os 2 a 7.

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que os serviços de pagamento ligados à 
atual ou futura conta de pagamento do 
consumidor estão disponíveis durante 
todo o processo de mudança; devem 
assegurar ainda que o serviço de mudança 
é iniciado pelo prestador de serviços de 
pagamento recetor e prestado de acordo 
com as regras definidas nos n.os 2 a 7.

Or. en

Justificação

A presente alteração baseia-se num contributo avançado pela Associação Alemã de 
Organizações de Proteção do Consumidor (VZBV).
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Alteração 425
Werner Langen

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que o serviço de mudança é iniciado pelo 
prestador de serviços de pagamento recetor 
e prestado de acordo com as regras 
definidas nos n.os 2 a 7.

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que o serviço de mudança é iniciado pelo 
prestador de serviços de pagamento recetor 
e prestado de acordo com as regras 
definidas nos n.os 2 a 7, sendo tomadas em 
consideração as relações contratuais 
relevantes do consumidor com os 
operadores económicos envolvidos.

Or. de

Alteração 426
Sharon Bowles

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que o serviço de mudança é iniciado pelo 
prestador de serviços de pagamento recetor 
e prestado de acordo com as regras 
definidas nos n.os 2 a 7.

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que o serviço de mudança é automático ou 
iniciado pelo prestador de serviços de 
pagamento recetor e prestado de acordo 
com as regras definidas nos n.os 2 a 7. Os 
Estados-Membros podem determinar 
serviços de mudança mais alargados.

Or. en

Alteração 427
Philippe De Backer

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que o serviço de mudança é iniciado pelo 
prestador de serviços de pagamento recetor 
e prestado de acordo com as regras 
definidas nos n.os 2 a 7.

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que o serviço de mudança é iniciado pelo 
prestador de serviços de pagamento recetor 
e prestado de acordo com as regras 
definidas nos n.os 2 a 7, bem como apoiado 
por todos os terceiros envolvidos.

Or. en

Alteração 428
Philippe De Backer

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O serviço de mudança deve ser iniciado 
pelo prestador de serviços de pagamento 
recetor. O prestador de serviços de 
pagamento recetor deve solicitar uma 
autorização por escrito do consumidor para 
realizar o serviço de mudança. A 
autorização deve permitir que o 
consumidor dê o seu consentimento 
específico para que o prestador de serviços 
de pagamento de origem realize cada uma 
das tarefas indicadas no n.º 3, alíneas e) e 
f), e o seu consentimento específico para 
que o prestador de serviços de pagamento 
recetor realize cada uma das tarefas 
indicadas no n.º 4, alíneas c) e d), e no 
n.º 5. A autorização deve permitir que o 
consumidor solicite especificamente a 
transmissão, pelo prestador de serviços de 
pagamento de origem, das informações 
indicadas no n.º 3, alíneas a) e b). A 
autorização também deve especificar a data 
a partir da qual os pagamentos recorrentes 
deverão passar a ser feitos a partir da conta 
aberta junto do prestador de serviços de 
pagamento recetor.

2. O serviço de mudança deve ser iniciado 
pelo prestador de serviços de pagamento 
recetor mediante pedido do consumidor. O 
prestador de serviços de pagamento recetor 
deve solicitar uma autorização por escrito 
do consumidor para realizar o serviço de 
mudança. No caso de contas conjuntas, a 
autorização deve ser dada por todos os 
titulares com assinatura conjunta da 
conta. A autorização é redigida numa das 
línguas oficiais do Estado-Membro onde o 
serviço de mudança está a ser iniciado ou 
em qualquer outra língua acordada entre 
as partes. A autorização deve permitir que 
o consumidor dê o seu consentimento 
específico para que o prestador de serviços 
de pagamento de origem realize cada uma 
das tarefas indicadas no n.º 3, alíneas e) e 
f), e o seu consentimento específico para 
que o prestador de serviços de pagamento 
recetor realize cada uma das tarefas 
indicadas no n.º 4, alíneas c) e d), e no 
n.º 5. A autorização deve permitir que o 
consumidor solicite especificamente a 
transmissão, pelo prestador de serviços de 
pagamento de origem, das informações 
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indicadas no n.º 3, alíneas a) e b). A 
autorização também deve especificar a data 
a partir da qual os pagamentos recorrentes 
deverão passar a ser feitos a partir da conta 
aberta junto do prestador de serviços de 
pagamento recetor. Esta data deve ser, no 
mínimo, sete dias úteis a partir do dia em 
que o prestador de serviços de pagamento 
de origem recebe o pedido de realização 
da mudança por parte do prestador de 
serviços de pagamento recetor, nos termos 
do artigo 10.º, n.º 6.

Or. en

Alteração 429
Werner Langen

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O serviço de mudança deve ser iniciado 
pelo prestador de serviços de pagamento 
recetor. O prestador de serviços de 
pagamento recetor deve solicitar uma 
autorização por escrito do consumidor para 
realizar o serviço de mudança. A 
autorização deve permitir que o 
consumidor dê o seu consentimento 
específico para que o prestador de serviços 
de pagamento de origem realize cada uma 
das tarefas indicadas no n.º 3, alíneas e) e 
f), e o seu consentimento específico para 
que o prestador de serviços de pagamento 
recetor realize cada uma das tarefas 
indicadas no n.º 4, alíneas c) e d), e no 
n.º 5. A autorização deve permitir que o 
consumidor solicite especificamente a 
transmissão, pelo prestador de serviços de 
pagamento de origem, das informações 
indicadas no n.º 3, alíneas a) e b). A 
autorização também deve especificar a data 
a partir da qual os pagamentos recorrentes 
deverão passar a ser feitos a partir da conta 

2. O serviço de mudança deve ser iniciado 
pelo prestador de serviços de pagamento 
recetor. O prestador de serviços de 
pagamento recetor deve solicitar uma 
autorização por escrito do consumidor para 
realizar o serviço de mudança. A 
autorização deve permitir que o 
consumidor dê o seu consentimento 
específico para que o prestador de serviços 
de pagamento de origem realize cada uma 
das tarefas indicadas no n.º 3, alíneas c), e) 
e f), e o seu consentimento específico para 
que o prestador de serviços de pagamento 
recetor realize cada uma das tarefas 
indicadas no n.º 4, alíneas c) e d), e no 
n.º 5. A autorização deve permitir que o 
consumidor solicite especificamente a 
transmissão, pelo prestador de serviços de 
pagamento de origem, das informações 
indicadas no n.º 3, alíneas a) e b). A 
autorização também deve especificar as 
ordens de pagamento mencionadas no 
n.º 4, alíneas a) e b) e a data a partir da 
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aberta junto do prestador de serviços de 
pagamento recetor.

qual os pagamentos recorrentes deverão 
passar a ser feitos a partir da conta aberta 
junto do prestador de serviços de 
pagamento recetor.

Or. de

Alteração 430
Astrid Lulling

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

3. No prazo de um dia útil a contar da 
receção da autorização mencionada no 
n.º 2, o prestador de serviços de pagamento 
recetor deve solicitar que o prestador de 
serviços de pagamento de origem realize as 
seguintes tarefas:

3. Num prazo razoável a contar da receção 
da autorização mencionada no n.º 2, o 
prestador de serviços de pagamento recetor 
deve solicitar que o prestador de serviços 
de pagamento de origem realize as 
seguintes tarefas:

Or. en

Justificação

O prazo de um dia é demasiado curto tendo em conta os procedimentos internos que têm de 
ser cumpridos.

Alteração 431
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

3. No prazo de um dia útil a contar da 
receção da autorização mencionada no
n.º 2, o prestador de serviços de pagamento 
recetor deve solicitar que o prestador de 
serviços de pagamento de origem realize as 
seguintes tarefas:

3. Num prazo razoável a contar da receção 
da autorização mencionada no n.º 2, o 
prestador de serviços de pagamento recetor 
deve solicitar que o prestador de serviços 
de pagamento de origem realize as 
seguintes tarefas:
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Or. en

Alteração 432
Peter Simon

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

3. No prazo de um dia útil a contar da 
receção da autorização mencionada no 
n.º 2, o prestador de serviços de pagamento 
recetor deve solicitar que o prestador de 
serviços de pagamento de origem realize as 
seguintes tarefas:

3. No prazo máximo de dois dias úteis 
bancários a contar da receção da 
autorização mencionada no n.º 2, o 
prestador de serviços de pagamento recetor 
deve solicitar que o prestador de serviços 
de pagamento de origem realize as 
seguintes tarefas:

Or. de

Alteração 433
Sari Essayah, Sampo Terho

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

3. No prazo de um dia útil a contar da 
receção da autorização mencionada no 
n.º 2, o prestador de serviços de pagamento 
recetor deve solicitar que o prestador de 
serviços de pagamento de origem realize as 
seguintes tarefas:

3. No prazo de três dias úteis a contar da 
receção da autorização mencionada no 
n.º 2, o prestador de serviços de pagamento 
recetor deve solicitar que o prestador de 
serviços de pagamento de origem realize as 
seguintes tarefas:

Or. en

Justificação

O prazo de um dia é muito curto. Um banco poderá ter de concentrar estas tarefas ao nível 
do grupo bancário.
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Alteração 434
Sven Giegold
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 3 – alínea -a) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(-a) Fornecer o redirecionamento 
automático das ordens permanentes e dos 
débitos diretos para a conta detida pelo 
consumidor junto do prestador de serviços 
de pagamento recetor, durante um 
período de 13 meses;

Or. en

Justificação

Um dos desincentivos à mudança é a transferência das ordens permanentes e dos débitos 
diretos. Ao solicitar ao prestador de serviços de pagamento, do qual o consumidor está a 
mudar, que redirecione estes pagamentos automáticos durante 1 ano + 1 mês, o consumidor 
fica com tempo suficiente para os organizar junto do prestador de serviços de pagamento 
recetor.

Alteração 435
Evelyne Gebhardt

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Transmitir ao prestador de serviços de 
pagamento recetor e, se especificamente 
solicitado pelo consumidor nos termos do 
n.º 2, ao próprio consumidor uma lista de 
todas as ordens permanentes de 
transferências de crédito e mandatos de 
débito direto ordenados pelo devedor;

(a) Fornecer ao consumidor um resumo
completo de todas as ordens permanentes 
de transferências de crédito e mandatos de 
débito direto ordenados pelo devedor, bem 
como solicitar a confirmação para efetuar 
a sua transmissão para o prestador de 
serviços de pagamento recetor;

Or. en
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Alteração 436
Philippe De Backer

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Transmitir ao prestador de serviços de 
pagamento recetor e, se especificamente 
solicitado pelo consumidor nos termos do 
n.º 2, ao próprio consumidor uma lista de 
todas as ordens permanentes de 
transferências de crédito e mandatos de 
débito direto ordenados pelo devedor;

(a) Transmitir ao prestador de serviços de 
pagamento recetor e, se especificamente 
solicitado pelo consumidor nos termos do 
n.º 2, ao próprio consumidor uma lista de 
todas as ordens permanentes de 
transferências de crédito e mandatos de 
débito direto disponíveis, bem como de 
transferências de crédito com data de 
execução a partir da data especificada na 
autorização;

Or. en

Alteração 437
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Transmitir ao prestador de serviços de 
pagamento recetor e, se especificamente 
solicitado pelo consumidor nos termos do 
n.º 2, ao próprio consumidor uma lista de 
todas as ordens permanentes de 
transferências de crédito e mandatos de 
débito direto ordenados pelo devedor;

(a) Transmitir ao prestador de serviços de 
pagamento recetor e, se especificamente 
solicitado pelo consumidor nos termos do 
n.º 2, ao próprio consumidor uma lista de 
todas as ordens permanentes de 
transferências de crédito e mandatos de 
débito direto disponíveis, bem como de 
transferências de crédito com data de 
execução a partir da data especificada na 
autorização;

Or. en

Alteração 438
Astrid Lulling
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Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Transmitir ao prestador de serviços de 
pagamento recetor e, se especificamente 
solicitado pelo consumidor nos termos do 
n.º 2, ao próprio consumidor uma lista de 
todas as ordens permanentes de 
transferências de crédito e mandatos de 
débito direto ordenados pelo devedor;

(a) Transmitir ao prestador de serviços de 
pagamento recetor e, se especificamente 
solicitado pelo consumidor nos termos do 
n.º 2, ao próprio consumidor uma lista de 
todas as ordens permanentes de 
transferências de crédito;

Or. en

Justificação

A proposta deve ter em consideração o novo sistema SEPA.

Alteração 439
Werner Langen

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Transmitir ao prestador de serviços de 
pagamento recetor e, se especificamente 
solicitado pelo consumidor nos termos do 
n.º 2, ao próprio consumidor uma lista de 
todas as ordens permanentes de 
transferências de crédito e mandatos de 
débito direto ordenados pelo devedor;

(a) Transmitir ao prestador de serviços de 
pagamento recetor e, se especificamente 
solicitado pelo consumidor nos termos do 
n.º 2, ao próprio consumidor uma lista de 
todas as ordens permanentes de 
transferências de crédito e de mandatos de 
débito direto ordenados pelo devedor que 
são do conhecimento do prestador de 
serviços de pagamento;

Or. de

Alteração 440
Werner Langen
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Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Transmitir ao prestador de serviços de 
pagamento recetor e, se solicitado 
especificamente pelo consumidor nos 
termos do n.º 2, ao próprio consumidor as 
informações disponíveis acerca de 
transferências a crédito e débitos diretos 
ordenados pelo credor nos últimos 
13 meses;

(b) Se solicitado especificamente pelo 
consumidor nos termos do n.º 2, transmitir 
ao prestador de serviços de pagamento 
recetor e ao próprio consumidor as 
informações disponíveis acerca de 
transferências a crédito e débitos diretos 
ordenados pelo credor nos últimos 
13 meses;

Or. de

Alteração 441
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Transmitir ao prestador de serviços de 
pagamento recetor e, se solicitado 
especificamente pelo consumidor nos 
termos do n.º 2, ao próprio consumidor as 
informações disponíveis acerca de 
transferências a crédito e débitos diretos 
ordenados pelo credor nos últimos 
13 meses;

(b) Transmitir ao prestador de serviços de 
pagamento recetor e, se solicitado 
especificamente pelo consumidor nos 
termos do n.º 2, ao próprio consumidor as 
informações disponíveis acerca de 
transferências a crédito e débitos diretos 
ordenados pelo credor nos últimos 
13 meses; as informações devem ser 
fornecidas ao consumidor pelo prestador 
de serviços de pagamento de origem 
apenas caso não tenham sido já 
transmitidas ao consumidor pelo 
prestador de serviços de pagamento de 
origem, no cumprimento da lei;

Or. en

Alteração 442
Werner Langen
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Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 3 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Transmitir ao prestador de serviços de 
pagamento recetor quaisquer outras 
informações consideradas necessárias pelo 
prestador de serviços de pagamento recetor 
para a realização da mudança de conta;

(c) Transmitir ao prestador de serviços de 
pagamento recetor quaisquer outras 
informações consideradas necessárias pelo 
prestador de serviços de pagamento recetor 
para a realização da mudança de conta, 
desde que essa transmissão esteja em 
conformidade com os requisitos vigentes 
em matéria de proteção de dados;

Or. de

Alteração 443
Philippe De Backer

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 3 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Transmitir ao prestador de serviços de 
pagamento recetor quaisquer outras
informações consideradas necessárias pelo 
prestador de serviços de pagamento recetor 
para a realização da mudança de conta;

(c) Transmitir ao prestador de serviços de 
pagamento recetor quaisquer informações 
pertinentes consideradas necessárias pelo 
prestador de serviços de pagamento recetor 
para a realização da mudança de conta;

Or. en

Alteração 444
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 3 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Transmitir ao prestador de serviços de 
pagamento recetor quaisquer outras
informações consideradas necessárias pelo 
prestador de serviços de pagamento recetor 

(c) Transmitir ao prestador de serviços de 
pagamento recetor informações pertinentes 
consideradas necessárias pelo prestador de 
serviços de pagamento recetor para a 
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para a realização da mudança de conta; realização da mudança de conta;

Or. en

Alteração 445
Sven Giegold
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 3 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Se o prestador de serviços de 
pagamento de origem não tiver um 
sistema de redirecionamento automático 
das ordens permanentes e dos débitos 
diretos para a conta detida pelo 
consumidor junto do prestador de serviços 
de pagamento recetor, cancelar as ordens 
permanentes e deixar de aceitar débitos 
diretos na data especificada na 
autorização;

Suprimido

Or. en

Justificação

Os prestadores de serviços de pagamento têm um incentivo para tornar menos fácil a 
mudança para outros. Não oferecer um redirecionamento automático dos pagamentos 
automatizados é uma forma de o fazer. Ver igualmente a alteração proposta pelo Grupo 
Verts/ALE no artigo 10.º, n.º 3, alínea -a).

Alteração 446
Astrid Lulling

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 3 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Se o prestador de serviços de 
pagamento de origem não tiver um 
sistema de redirecionamento automático 

Suprimido
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das ordens permanentes e dos débitos 
diretos para a conta detida pelo 
consumidor junto do prestador de serviços 
de pagamento recetor, cancelar as ordens 
permanentes e deixar de aceitar débitos 
diretos na data especificada na 
autorização;

Or. en

Alteração 447
Peter Simon

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 3 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Se o prestador de serviços de 
pagamento de origem não tiver um sistema 
de redirecionamento automático das ordens 
permanentes e dos débitos diretos para a 
conta detida pelo consumidor junto do 
prestador de serviços de pagamento 
recetor, cancelar as ordens permanentes e 
deixar de aceitar débitos diretos na data 
especificada na autorização;

(d) Se o prestador de serviços de 
pagamento de origem não tiver um sistema 
de redirecionamento automático das ordens 
permanentes e dos débitos diretos para a 
conta detida pelo consumidor junto do 
prestador de serviços de pagamento 
recetor, cancelar as ordens permanentes e 
deixar de aceitar débitos diretos na data 
especificada na autorização, mas não antes 
da data de execução, o que permite uma 
fase preparatória de cinco dias úteis 
bancários a contar da data de receção do 
pedido pelo prestador de serviços de 
pagamento de origem;

Or. de

Alteração 448
Philippe De Backer

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 3 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Se o prestador de serviços de (d) Se o prestador de serviços de 
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pagamento de origem não tiver um sistema 
de redirecionamento automático das
ordens permanentes e dos débitos diretos 
para a conta detida pelo consumidor junto 
do prestador de serviços de pagamento 
recetor, cancelar as ordens permanentes e 
deixar de aceitar débitos diretos na data 
especificada na autorização;

pagamento de origem não tiver um sistema 
de redirecionamento automático das
transferências de crédito recebidas e dos 
débitos diretos para a conta detida pelo 
consumidor junto do prestador de serviços 
de pagamento recetor, deixar de receber 
transferências de crédito e deixar de 
aceitar débitos diretos a partir da data 
especificada na autorização;

Or. en

Alteração 449
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 3 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Se o prestador de serviços de 
pagamento de origem não tiver um sistema 
de redirecionamento automático das
ordens permanentes e dos débitos diretos 
para a conta detida pelo consumidor junto 
do prestador de serviços de pagamento 
recetor, cancelar as ordens permanentes e 
deixar de aceitar débitos diretos na data 
especificada na autorização;

(d) Se o prestador de serviços de 
pagamento de origem não tiver um sistema 
de redirecionamento automático das
transferências de crédito recebidas e dos 
débitos diretos para a conta detida pelo 
consumidor junto do prestador de serviços 
de pagamento recetor, deixar de receber 
transferências de crédito e deixar de 
aceitar débitos diretos a partir da data 
especificada na autorização;

Or. en

Alteração 450
Werner Langen

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 3 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) Se o consumidor tiver dado o seu 
consentimento específico nos termos do 
n.º 2, transferir o saldo positivo 

(e) Se o consumidor tiver dado o seu 
consentimento específico nos termos do 
n.º 2, transferir o saldo positivo 
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remanescente para a conta aberta ou detida 
junto do prestador de serviços de 
pagamento recetor na data especificada 
pelo consumidor; e

remanescente para a conta aberta ou detida 
junto do prestador de serviços de 
pagamento recetor na data especificada 
pelo consumidor ou debitar o montante de 
um saldo negativo da conta aberta ou 
detida junto do prestador de serviços de 
pagamento recetor, contanto que o 
consumidor tenha dado, para o efeito, a 
sua autorização e não preveja transferir 
esse montante sob outra forma para o 
prestador de serviços de pagamento de 
origem; e

Or. de

Alteração 451
Philippe De Backer

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 3 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

(f) Se o consumidor tiver dado o seu 
consentimento específico nos termos do 
n.º 2, encerrar a conta detida junto do 
prestador de serviços de pagamento de 
origem na data especificada pelo 
consumidor.

(f) Se o consumidor tiver dado o seu 
consentimento específico nos termos do 
n.º 2, encerrar a conta detida junto do 
prestador de serviços de pagamento de 
origem na data especificada pelo 
consumidor ou, se não for possível o 
encerramento na data especificada, na 
próxima data possível após a realização 
das tarefas previstas no n.º 3, alíneas d) e 
e), salvo se se tiverem verificado 
circunstâncias que requeiram clarificação 
ou regulamentação (por exemplo, saldo 
negativo), relativamente às quais o 
prestador de serviços de pagamento de 
origem contactará o consumidor.

Or. en

Alteração 452
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot
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Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 3 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

(f) Se o consumidor tiver dado o seu 
consentimento específico nos termos do 
n.º 2, encerrar a conta detida junto do 
prestador de serviços de pagamento de 
origem na data especificada pelo 
consumidor.

(f) Se o consumidor tiver dado o seu 
consentimento específico nos termos do 
n.º 2, encerrar a conta detida junto do 
prestador de serviços de pagamento de 
origem na data especificada pelo 
consumidor ou, se não for possível o 
encerramento na data especificada, na 
próxima data possível após a realização 
das tarefas previstas no n.º 3, alíneas d) e 
e), salvo se se tiverem verificado 
circunstâncias que requeiram clarificação 
ou regulamentação (por exemplo, saldo 
negativo ou cartões que não foram 
devolvidos), relativamente às quais o 
prestador de serviços de pagamento de 
origem contactará o consumidor.

Or. en

Alteração 453
Philippe De Backer

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 3 – alínea f-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(f-A) Cancelar ordens permanentes e 
transferências de crédito com data de 
execução a partir da data especificada na 
autorização;

Or. en

Alteração 454
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 3 – alínea f-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

(f-A) Cancelar ordens permanentes e 
transferências de crédito com data de 
execução a partir da data especificada na 
autorização;

Or. en

Alteração 455
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 4 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Definir, no prazo de sete dias de
calendário, as ordens permanentes de 
transferência de crédito solicitadas pelo 
consumidor e executá-las a partir da data 
especificada na autorização;

(a) Definir, no prazo de sete dias úteis, as 
ordens permanentes de transferência de 
crédito exigidas pelo consumidor e 
executá-las a partir da data especificada na 
autorização, bem como as transferências 
de crédito com data de execução a partir 
da data especificada na autorização; os 
sete dias úteis começam a contar só depois 
de a conta de pagamento junto do 
prestador de serviços de pagamento 
recetor ter sido criada ou aberta e o 
consumidor ter transmitido todas as 
informações necessárias para o prestador 
de serviços de pagamento recetor dar 
início ao processo de mudança;

Or. en

Alteração 456
Philippe De Backer

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 4 – alínea a)
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Texto da Comissão Alteração

(a) Definir, no prazo de sete dias de
calendário, as ordens permanentes de 
transferência de crédito solicitadas pelo 
consumidor e executá-las a partir da data 
especificada na autorização;

(a) Definir, no prazo de sete dias úteis, as 
ordens permanentes de transferência de 
crédito exigidas pelo consumidor e 
executá-las a partir da data especificada na 
autorização, bem como definir as 
transferências de crédito com data de 
execução a partir da data especificada na 
autorização; os sete dias úteis começam a 
contar só depois de a conta de pagamento 
junto do prestador de serviços de 
pagamento recetor ter sido criada ou 
aberta e o consumidor ter transmitido 
todas as informações necessárias para o 
prestador de serviços de pagamento 
recetor dar início ao processo de 
mudança;

Or. en

Alteração 457
Syed Kamall

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 4 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Definir, no prazo de sete dias de
calendário, as ordens permanentes de 
transferência de crédito solicitadas pelo 
consumidor e executá-las a partir da data 
especificada na autorização;

(a) Definir, no prazo de sete dias úteis, as 
ordens permanentes de transferência de 
crédito solicitadas pelo consumidor e 
executá-las a partir da data especificada na 
autorização;

Or. en

Justificação

Para efeitos dos sistemas nacionais de mudança, a exigência deve ser determinada em termos 
de dias úteis, e não de calendário, visto os bancos não estarem abertos ao fim de semana.
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Alteração 458
Olle Ludvigsson, Evelyne Gebhardt

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 4 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Definir, no prazo de sete dias de
calendário, as ordens permanentes de 
transferência de crédito solicitadas pelo 
consumidor e executá-las a partir da data 
especificada na autorização;

(a) Definir, no prazo de sete dias úteis, as 
ordens permanentes de transferência de 
crédito solicitadas pelo consumidor e 
executá-las a partir da data especificada na 
autorização;

Or. en

Alteração 459
Sari Essayah, Sampo Terho

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 4 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Definir, no prazo de sete dias de
calendário, as ordens permanentes de 
transferência de crédito solicitadas pelo 
consumidor e executá-las a partir da data 
especificada na autorização;

(a) Definir, no prazo de sete dias úteis, as 
ordens permanentes de transferência de 
crédito solicitadas pelo consumidor e 
executá-las a partir da data especificada na 
autorização;

Or. en

Justificação

Só os dias úteis é que são relevantes do ponto de vista do processamento.

Alteração 460
Catherine Stihler

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 4 – alínea a)
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Texto da Comissão Alteração

(a) Definir, no prazo de sete dias de
calendário, as ordens permanentes de 
transferência de crédito solicitadas pelo 
consumidor e executá-las a partir da data 
especificada na autorização;

(a) Definir, no prazo de sete dias úteis, as 
ordens permanentes de transferência de 
crédito solicitadas pelo consumidor e 
executá-las a partir da data especificada na 
autorização;

Or. en

Alteração 461
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 4 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Aceitar débitos diretos a partir da data 
especificada na autorização;

(b) Após a abertura da conta de 
pagamento junto do prestador de serviços 
de pagamento recetor, aceitar débitos 
diretos a partir da data especificada na 
autorização, sujeitos à condição de 
compatibilidade com os sistemas de 
pagamento do prestador de serviços de 
pagamento recetor;

Or. en

Alteração 462
Philippe De Backer

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 4 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Aceitar débitos diretos a partir da data 
especificada na autorização;

(b) Após a abertura da conta de 
pagamento junto do prestador de serviços 
de pagamento recetor, aceitar débitos 
diretos a partir da data especificada na 
autorização;
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Or. en

Alteração 463
Sven Giegold
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 4 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) Se pertinente, informar o 
consumidor sobre os seus direitos 
relacionados com os débitos diretos do 
SEPA previstos no artigo 5.º, n.º 3, 
alínea d) 
do Regulamento n.º 260/2012/CE;

Or. en

Justificação

Vem sustentar a alteração 77 do relator (também recomendada pela BEUC) - assegura que 
os consumidores tenham conhecimento de que podem dar instruções ao seu banco 
relativamente aos débitos diretos.

Alteração 464
Werner Langen

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 4 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Se o consumidor tiver dado o seu 
consentimento específico nos termos do 
n.º 2, dar a conhecer aos ordenantes que 
efetuem transferências de crédito 
recorrentes para uma conta de pagamento 
de um consumidor os dados da conta do 
consumidor junto do prestador de serviços 
de pagamento recetor. Se o prestador de 
serviços de pagamento recetor não tiver 
todas as informações de que necessita 
para informar o ordenante, deverá pedir 

Suprimido
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ao consumidor ou ao prestador de 
serviços de pagamento de origem que 
forneça as informações em falta;

Or. de

Alteração 465
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 4 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Se o consumidor tiver dado o seu 
consentimento específico nos termos do 
n.º 2, dar a conhecer aos ordenantes que 
efetuem transferências de crédito 
recorrentes para uma conta de pagamento 
de um consumidor os dados da conta do 
consumidor junto do prestador de serviços 
de pagamento recetor. Se o prestador de 
serviços de pagamento recetor não tiver 
todas as informações de que necessita 
para informar o ordenante, deverá pedir 
ao consumidor ou ao prestador de 
serviços de pagamento de origem que 
forneça as informações em falta;

(c) Se o consumidor tiver dado o seu 
consentimento específico nos termos do 
n.º 2, dar a conhecer aos ordenantes;

Or. en

Alteração 466
Werner Langen

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 4 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Se o consumidor tiver dado o seu 
consentimento específico nos termos do 
n.º 2, dar a conhecer aos ordenantes que 
efetuem transferências de crédito 
recorrentes para uma conta de pagamento 

(c) Se o consumidor tiver dado o seu
consentimento específico nos termos do 
n.º 2, dar a conhecer aos ordenantes que 
efetuem transferências de crédito 
recorrentes para uma conta de pagamento 
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de um consumidor os dados da conta do 
consumidor junto do prestador de serviços 
de pagamento recetor. Se o prestador de 
serviços de pagamento recetor não tiver 
todas as informações de que necessita para 
informar o ordenante, deverá pedir ao 
consumidor ou ao prestador de serviços de 
pagamento de origem que forneça as 
informações em falta;

de um consumidor os dados da conta do 
consumidor junto do prestador de serviços 
de pagamento recetor. Se o prestador de 
serviços de pagamento recetor não tiver 
todas as informações de que necessita para 
informar o ordenante, poderá pedir ao 
consumidor que forneça as informações em 
falta;

Or. de

Alteração 467
Werner Langen

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 4 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Se o consumidor tiver dado o seu 
consentimento específico nos termos do 
n.º 2, informar os beneficiários que 
utilizem débitos diretos para receber 
fundos da conta do consumidor sobre os 
dados da conta do consumidor junto do 
prestador de serviços de pagamento 
recetor, assim como sobre a data a partir 
da qual os débitos diretos devem ser 
cobrados dessa conta. Se o prestador de 
serviços de pagamento recetor não tiver 
todas as informações de que necessita 
para informar os beneficiários, deverá 
pedir ao consumidor ou ao prestador de 
serviços de pagamento de origem que 
forneça as informações em falta;

Suprimido

Or. de

Alteração 468
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 4 – alínea d)
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Texto da Comissão Alteração

(d) Se o consumidor tiver dado o seu 
consentimento específico nos termos do 
n.º 2, informar os beneficiários que 
utilizem débitos diretos para receber 
fundos da conta do consumidor sobre os 
dados da conta do consumidor junto do 
prestador de serviços de pagamento 
recetor, assim como sobre a data a partir 
da qual os débitos diretos devem ser 
cobrados dessa conta. Se o prestador de 
serviços de pagamento recetor não tiver 
todas as informações de que necessita 
para informar os beneficiários, deverá 
pedir ao consumidor ou ao prestador de 
serviços de pagamento de origem que 
forneça as informações em falta;

Suprimido

Or. en

Alteração 469
Werner Langen

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 4 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Se o consumidor tiver dado o seu 
consentimento específico nos termos do 
n.º 2, informar os beneficiários que 
utilizem débitos diretos para receber 
fundos da conta do consumidor sobre os 
dados da conta do consumidor junto do 
prestador de serviços de pagamento 
recetor, assim como sobre a data a partir da 
qual os débitos diretos devem ser cobrados 
dessa conta. Se o prestador de serviços de 
pagamento recetor não tiver todas as 
informações de que necessita para informar 
os beneficiários, deverá pedir ao 
consumidor ou ao prestador de serviços de 
pagamento de origem que forneça as 
informações em falta;

(d) Se o consumidor tiver dado o seu 
consentimento específico nos termos do 
n.º 2, informar os beneficiários que 
utilizem débitos diretos para receber 
fundos da conta do consumidor sobre os 
dados da conta do consumidor junto do 
prestador de serviços de pagamento 
recetor, assim como sobre a data a partir da 
qual os débitos diretos devem ser cobrados 
dessa conta. Se o prestador de serviços de 
pagamento recetor não tiver todas as 
informações de que necessita para informar 
os beneficiários, poderá pedir ao 
consumidor que forneça as informações em 
falta;
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Or. de

Alteração 470
Werner Langen

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 4 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) Se o consumidor optar por prestar 
pessoalmente as informações indicadas 
nas alíneas c) e d), fornecer ao 
consumidor cartas modelo com os dados 
da nova conta, assim como a data de 
início indicada na autorização.

(e) Fornecer ao consumidor cartas
modelo, através das quais este informa os 
ordenantes, que efetuem transferências de 
crédito recorrentes para a conta de 
pagamento do consumidor, e os 
beneficiários, que utilizem débitos diretos 
para receber fundos da conta do 
consumidor, sobre os dados da sua conta 
junto do prestador de serviços de 
pagamento recetor, assim como sobre a 
data a partir da qual os débitos diretos 
devem ser cobrados dessa conta.

Or. de

Alteração 471
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 4 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) Se o consumidor optar por prestar 
pessoalmente as informações indicadas 
nas alíneas c) e d), fornecer ao consumidor 
cartas modelo com os dados da nova conta, 
assim como a data de início indicada na 
autorização.

(e) Fornecer ao consumidor cartas modelo 
com os dados da nova conta, assim como a 
data de início indicada na autorização.

Or. en
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Alteração 472
Philippe De Backer

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 4 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) Se o consumidor optar por prestar 
pessoalmente as informações indicadas nas 
alíneas c) e d), fornecer ao consumidor 
cartas modelo com os dados da nova conta, 
assim como a data de início indicada na 
autorização.

(e) Se o consumidor optar por prestar 
pessoalmente as informações indicadas nas 
alíneas c) e d), fornecer ao consumidor 
cartas modelo com os dados da nova conta, 
assim como a data de início indicada na 
autorização. A carta modelo é redigida 
numa das línguas oficiais do 
Estado-Membro onde o serviço de 
mudança está a ser iniciado ou em 
qualquer outra língua acordada entre as 
partes.

Or. en

Alteração 473
Jean-Paul Gauzès

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Os Estados-Membros devem 
assegurar que os prazos são estabelecidos 
a nível nacional de modo a que os 
ordenantes e os beneficiários tenham em 
conta os novos dados da conta do 
consumidor transmitidos pelo prestador 
de serviços de pagamento recetor;

Or. en

Alteração 474
Sari Essayah, Sampo Terho
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Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 6 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Enviar ao prestador de serviços de 
pagamento recetor as informações 
indicadas no n.º 3, alíneas a), b) e c), no 
prazo de sete dias de calendário a contar 
da receção do pedido;

(a) Enviar ao prestador de serviços de 
pagamento recetor as informações 
indicadas no n.º 3, alíneas a), b) e c), no 
prazo de sete dias úteis a contar da receção 
do pedido, começando este prazo a contar 
após o prestador de serviços de 
pagamento de origem ter recebido a 
verificação pelo consumidor;

Or. en

Alteração 475
Syed Kamall

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 6 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Enviar ao prestador de serviços de 
pagamento recetor as informações 
indicadas no n.º 3, alíneas a), b) e c), no 
prazo de sete dias de calendário a contar 
da receção do pedido;

(a) Enviar ao prestador de serviços de 
pagamento recetor as informações 
indicadas no n.º 3, alíneas a), b) e c), no 
prazo de sete dias úteis a contar da receção 
do pedido;

Or. en

Justificação

Para efeitos dos sistemas nacionais de mudança, a exigência deve ser determinada em termos 
de dias úteis, e não de calendário, visto os bancos não estarem abertos ao fim de semana.

Alteração 476
Olle Ludvigsson, Evelyne Gebhardt

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 6 – alínea a)
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Texto da Comissão Alteração

(a) Enviar ao prestador de serviços de 
pagamento recetor as informações 
indicadas no n.º 3, alíneas a), b) e c), no 
prazo de sete dias de calendário a contar 
da receção do pedido;

(a) Enviar ao prestador de serviços de 
pagamento recetor as informações 
indicadas no n.º 3, alíneas a), b) e c), no 
prazo de sete dias úteis a contar da receção 
do pedido;

Or. en

Alteração 477
Philippe De Backer

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 6 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Enviar ao prestador de serviços de 
pagamento recetor as informações 
indicadas no n.º 3, alíneas a), b) e c), no 
prazo de sete dias de calendário a contar 
da receção do pedido;

(a) Enviar ao prestador de serviços de 
pagamento recetor as informações 
indicadas no n.º 3, alíneas a), b) e c), no 
prazo de sete dias úteis a contar da receção 
do pedido;

Or. en

Alteração 478
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 6 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Enviar ao prestador de serviços de 
pagamento recetor as informações 
indicadas no n.º 3, alíneas a), b) e c), no 
prazo de sete dias de calendário a contar 
da receção do pedido;

(a) Enviar ao prestador de serviços de 
pagamento recetor as informações 
indicadas no n.º 3, alíneas a), b) e c), no 
prazo de sete dias úteis a contar da receção 
do pedido

Or. en
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Alteração 479
Philippe De Backer

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 6 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Se o prestador de serviços de 
pagamento de origem não tiver um sistema 
de redirecionamento automático das
ordens permanentes e dos débitos diretos 
para a conta detida pelo consumidor junto 
do prestador de serviços de pagamento 
recetor, cancelar quaisquer ordens 
permanentes e deixar de aceitar débitos 
diretos na conta de pagamento na data 
solicitada pelo prestador de serviços de 
pagamento recetor;

(b) Se o prestador de serviços de 
pagamento de origem não tiver um sistema 
de redirecionamento automático das
transferências de crédito recebidas e dos 
débitos diretos para a conta detida pelo 
consumidor junto do prestador de serviços 
de pagamento recetor, deixar de receber 
transferências de crédito e deixar de 
aceitar débitos diretos na conta de 
pagamento a partir da data solicitada pelo 
prestador de serviços de pagamento 
recetor;

Or. en

Alteração 480
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 6 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Se o prestador de serviços de 
pagamento de origem não tiver um sistema 
de redirecionamento automático das
ordens permanentes e dos débitos diretos 
para a conta detida pelo consumidor junto 
do prestador de serviços de pagamento 
recetor, cancelar quaisquer ordens 
permanentes e deixar de aceitar débitos 
diretos na conta de pagamento na data 
solicitada pelo prestador de serviços de 
pagamento recetor;

(b) Se o prestador de serviços de 
pagamento de origem não tiver um sistema 
de redirecionamento automático das
transferências de crédito recebidas e dos 
débitos diretos para a conta detida pelo 
consumidor junto do prestador de serviços 
de pagamento recetor, deixar de receber 
transferências de crédito e deixar de 
aceitar débitos diretos na conta de 
pagamento a partir da data solicitada pelo 
prestador de serviços de pagamento 
recetor;

Or. en
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Alteração 481
Werner Langen

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 6 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Transferir o saldo positivo restante da 
conta de pagamento para a conta detida 
junto do prestador de serviços de 
pagamento recetor;

(c) Transferir o saldo positivo restante da 
conta de pagamento para a conta detida 
junto do prestador de serviços de 
pagamento recetor ou debitar o montante 
de um saldo negativo da conta aberta ou 
detida junto do prestador de serviços de 
pagamento recetor, contanto que o 
consumidor tenha dado, para o efeito, a 
sua autorização;

Or. de

Alteração 482
Werner Langen

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 6 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Encerrar a conta de pagamento; (d) Encerrar a conta de pagamento, logo 
que as tarefas indicadas nas alíneas a) a 
c) tenham sido realizadas e o saldo 
compensado;

Or. de

Alteração 483
Philippe De Backer

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 6 – alínea d)
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Texto da Comissão Alteração

(d) Encerrar a conta de pagamento; (d) Encerrar a conta de pagamento após o 
cumprimento dos deveres previstos no 
artigo 10.º, n.º 6, alíneas b) e c);

Or. en

Alteração 484
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 6 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Encerrar a conta de pagamento; (d) Encerrar a conta de pagamento, o que 
apenas pode ser feito após o cumprimento 
dos deveres previstos no artigo 10.º, n.º 6, 
alíneas b) e c). 

Or. en

Alteração 485
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 6 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(e-A) As tarefas supramencionadas estão 
sujeitas à existência de um saldo 
«positivo» na conta de pagamento.
Na medida em que os prestadores de 
serviços de pagamento de origem
considerem necessária a confirmação 
pessoal (oral ou escrita) do pedido 
recebido nos termos do primeiro 
parágrafo, solicitarão ao consumidor, no 
prazo de dois dias úteis após a receção do 
pedido, nos termos do primeiro parágrafo,
que envie essa confirmação. Após a 
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receção da confirmação pessoal do 
consumidor, o prestador de serviços de 
pagamento de origem realizará as tarefas 
nos termos do n.º 6, dentro dos prazos aí 
especificados. Se o pedido nos termos do 
primeiro parágrafo apresentar um prazo e 
caso o prestador de serviços de pagamento 
de origem solicite a confirmação do 
consumidor, este prazo terá início 
aquando da receção dessa confirmação.

Or. en

Alteração 486
Philippe De Backer

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 6 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(e-A) As tarefas supramencionadas estão 
sujeitas à existência de um saldo 
«positivo» na conta de pagamento;

Or. en

Alteração 487
Werner Langen

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 8

Texto da Comissão Alteração

8. Os Estados-Membros devem assegurar 
que as disposições contidas nos n.os 1 a 7 
também se aplicam quando o serviço de 
mudança de conta for iniciado por um 
prestador de serviços de pagamento 
localizado noutro Estado-Membro.

Suprimido

Or. de
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Alteração 488
Syed Kamall

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 8

Texto da Comissão Alteração

8. Os Estados-Membros devem assegurar 
que as disposições contidas nos n.os 1 a 7 
também se aplicam quando o serviço de 
mudança de conta for iniciado por um 
prestador de serviços de pagamento 
localizado noutro Estado-Membro.

Suprimido

Or. en

Justificação

Um serviço de mudança de conta transfronteiras desencadearia um enorme custo e risco, 
com poucos benefícios óbvios, tendo em conta o reduzido nível de procura desse tipo de 
serviço. As transações transfronteiras ficarão igualmente facilitadas com a aplicação do 
Regulamento 260/2012.

Alteração 489
Astrid Lulling

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 8

Texto da Comissão Alteração

8. Os Estados-Membros devem assegurar 
que as disposições contidas nos n.os 1 a 7 
também se aplicam quando o serviço de 
mudança de conta for iniciado por um 
prestador de serviços de pagamento 
localizado noutro Estado-Membro.

Suprimido

Or. en
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Alteração 490
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 8

Texto da Comissão Alteração

8. Os Estados-Membros devem assegurar 
que as disposições contidas nos n.os 1 a 7 
também se aplicam quando o serviço de 
mudança de conta for iniciado por um 
prestador de serviços de pagamento 
localizado noutro Estado-Membro.

Suprimido

Or. en

Alteração 491
Jean-Paul Gauzès

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 8

Texto da Comissão Alteração

8. Os Estados-Membros devem assegurar 
que as disposições contidas nos n.os 1 a 7 
também se aplicam quando o serviço de 
mudança de conta for iniciado por um 
prestador de serviços de pagamento 
localizado noutro Estado-Membro.

Suprimido

Or. en

Alteração 492
Sari Essayah, Sampo Terho

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 8

Texto da Comissão Alteração

8. Os Estados-Membros devem assegurar 
que as disposições contidas nos n.os 1 a 7 

Suprimido
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também se aplicam quando o serviço de 
mudança de conta for iniciado por um 
prestador de serviços de pagamento 
localizado noutro Estado-Membro.

Or. en

Justificação

Não deve ser regulamentado num contexto transfronteiras.

Alteração 493
Syed Kamall

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 9

Texto da Comissão Alteração

9. No caso indicado no n.º 8, os prazos 
indicados nos n.os 3, 4 e 6 devem ser 
duplicados. A presente disposição será 
reavaliada nos termos do artigo 27.º.

Suprimido

Or. en

Justificação

Um serviço de mudança de conta transfronteiras desencadearia um enorme custo e risco, 
com poucos benefícios óbvios, tendo em conta o reduzido nível de procura por esse tipo de 
serviço. As transações transfronteiras ficarão igualmente facilitadas com a aplicação do 
Regulamento 260/2012.

Alteração 494
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 9

Texto da Comissão Alteração

9. No caso indicado no n.º 8, os prazos 
indicados nos n.os 3, 4 e 6 devem ser 
duplicados. A presente disposição será 

Suprimido
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reavaliada nos termos do artigo 27.º.

Or. en

Alteração 495
Jean-Paul Gauzès

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 9

Texto da Comissão Alteração

9. No caso indicado no n.º 8, os prazos 
indicados nos n.os 3, 4 e 6 devem ser 
duplicados. A presente disposição será 
reavaliada nos termos do artigo 27.º.

Suprimido

Or. en

Alteração 496
Sari Essayah, Sampo Terho

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 9

Texto da Comissão Alteração

9. No caso indicado no n.º 8, os prazos 
indicados nos n.os 3, 4 e 6 devem ser 
duplicados. A presente disposição será 
reavaliada nos termos do artigo 27.º.

Suprimido

Or. en

Alteração 497
Catherine Stihler

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 3
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Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros devem assegurar 
que os encargos, se existirem, aplicados 
pelo prestador de serviços de pagamento 
de origem ao consumidor para o 
encerramento da sua conta de pagamento 
são determinados em conformidade com o 
artigo 45.º, n.º 2, da Diretiva 2007/64/CE.

Suprimido

Or. en

Alteração 498
Evelyne Gebhardt

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros devem assegurar 
que os encargos, se existirem, aplicados 
pelo prestador de serviços de pagamento de 
origem ao consumidor para o encerramento 
da sua conta de pagamento são 
determinados em conformidade com o 
artigo 45.º, n.º 2, da Diretiva 2007/64/CE.

3. Os Estados-Membros devem assegurar 
que não são aplicados encargos pelo 
prestador de serviços de pagamento de 
origem ao consumidor para o encerramento 
da sua conta de pagamento. O artigo 45.º, 
n.º 2, da Diretiva 2007/64/CE é alterado 
em conformidade.

Or. en

Alteração 499
Sven Giegold
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 3 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem assegurar 
que não são cobrados encargos pelo 
prestador de serviços de pagamento de 
origem se o consumidor for titular da 
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conta de pagamento há pelo menos 
12 meses no momento da receção do 
pedido de mudança de serviços nos termos 
do artigo 10.º, n.º 4.

Or. en

Justificação

Os encargos relativos a mudanças de contas irão provavelmente desincentivar esta forma de 
disciplina de mercado. Embora se devam desincentivar as mudanças de poucos em poucos 
meses, se uma conta tiver sido aberta há mais de um ano, não se justifica cobrar encargos ao 
consumidor (este é o princípio já aplicado no Reino Unido, na Áustria e em Itália, segundo a 
BEUC – sem prejuízo para o mercado de prestação de serviços de pagamento).

Alteração 500
Catherine Stihler

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros devem assegurar 
que os encargos, se existirem, aplicados 
pelo prestador de serviços de pagamento 
de origem ou recetor ao consumidor por 
qualquer serviço prestado nos termos do 
artigo 10.º, que não os mencionados nos 
n.os 1 a 3, sejam adequados e coerentes 
com os custos reais para esse prestador de 
serviços de pagamento.

Suprimido

Or. en

Alteração 501
Evelyne Gebhardt

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros devem assegurar 4. Os Estados-Membros devem assegurar 



AM\1002485PT.doc 49/169 PE516.959v02-00

PT

que os encargos, se existirem, aplicados
pelo prestador de serviços de pagamento de 
origem ou recetor ao consumidor por 
qualquer serviço prestado nos termos do 
artigo 10.º, que não os mencionados nos 
n.os 1 a 3, sejam adequados e coerentes 
com os custos reais para esse prestador de 
serviços de pagamento.

que não são cobrados encargos pelo 
prestador de serviços de pagamento de 
origem ou recetor ao consumidor por 
qualquer serviço prestado nos termos do 
artigo 10.º.

Or. en

Alteração 502
Olle Ludvigsson

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros devem assegurar 
que os encargos, se existirem, aplicados 
pelo prestador de serviços de pagamento 
de origem ou recetor ao consumidor por 
qualquer serviço prestado nos termos do 
artigo 10.º, que não os mencionados nos 
n.os 1 a 3, sejam adequados e coerentes 
com os custos reais para esse prestador de 
serviços de pagamento.

4. Os Estados-Membros devem assegurar 
que todos os serviços prestados ao 
consumidor nos termos do artigo 10.º, que 
não os mencionados nos n.os 1 a 3, sejam 
oferecidos gratuitamente.

Or. en

Justificação

O custo para o consumidor da mudança de serviço de conta deve ser mantido muito reduzido. 
Caso contrário, a mudança continuará a ser rara e a potencial dinâmica de mercado positiva 
de mudanças mais frequentes não se concretizará.

Alteração 503
Sari Essayah, Sampo Terho

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 4
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Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros devem assegurar 
que os encargos, se existirem, aplicados 
pelo prestador de serviços de pagamento de 
origem ou recetor ao consumidor por 
qualquer serviço prestado nos termos do 
artigo 10.º, que não os mencionados nos 
n.os 1 a 3, sejam adequados e coerentes 
com os custos reais para esse prestador de 
serviços de pagamento.

4. Os Estados-Membros devem assegurar 
que os encargos, se existirem, aplicados 
pelo prestador de serviços de pagamento de 
origem ou recetor ao consumidor por 
qualquer serviço prestado nos termos do 
artigo 10.º, que não os mencionados nos 
n.os 1 a 3, sejam adequados.

Or. en

Alteração 504
Philippe De Backer

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que qualquer prejuízo financeiro incorrido 
pelo consumidor resultante do 
incumprimento por um prestador de 
serviços de pagamento envolvido no 
processo de mudança de conta das suas 
obrigações decorrentes do artigo 10.º seja 
reembolsado por esse prestador de serviços 
de pagamento.

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que o passivo assumido por prestadores de 
serviços de pagamento no caso de prejuízo 
financeiro incorrido pelo consumidor 
resultante do incumprimento por um 
prestador de serviços de pagamento 
envolvido no processo de mudança de 
conta das suas obrigações decorrentes do 
artigo 10.º seja reembolsado por esse 
prestador de serviços de pagamento.

Or. en

Alteração 505
Sven Giegold
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que qualquer prejuízo financeiro incorrido 
pelo consumidor resultante do 
incumprimento por um prestador de 
serviços de pagamento envolvido no 
processo de mudança de conta das suas 
obrigações decorrentes do artigo 10.º seja 
reembolsado por esse prestador de serviços 
de pagamento.

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que qualquer prejuízo financeiro incorrido 
pelo consumidor resultante do 
incumprimento por um prestador de 
serviços de pagamento envolvido no 
processo de mudança de conta das suas 
obrigações decorrentes do artigo 10.º seja 
reembolsado por esse prestador de serviços 
de pagamento no prazo de um dia útil 
após a verificação do incumprimento.

Or. en

Justificação

É fundamental que os consumidores sejam reembolsados assim que o erro for detetado, na 
medida em que a existência de saldo insuficiente na conta de pagamento pode originar
maiores danos para o consumidor.

Alteração 506
Sergio Gaetano Cofferati, Evelyne Gebhardt

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que qualquer prejuízo financeiro incorrido 
pelo consumidor resultante do 
incumprimento por um prestador de 
serviços de pagamento envolvido no 
processo de mudança de conta das suas 
obrigações decorrentes do artigo 10.º seja 
reembolsado por esse prestador de serviços 
de pagamento.

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que qualquer prejuízo financeiro incorrido 
pelo consumidor resultante do 
incumprimento por um prestador de 
serviços de pagamento envolvido no 
processo de mudança de conta das suas 
obrigações decorrentes do artigo 10.º seja 
reembolsado atempadamente por esse
prestador de serviços de pagamento. O 
ónus da prova deve caber ao prestador de 
serviços de pagamento, que deve 
demonstrar que as condições previstas no 
artigo 10.º foram respeitadas.

Or. en
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Alteração 507
Evelyne Gebhardt

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que qualquer prejuízo financeiro incorrido 
pelo consumidor resultante do 
incumprimento por um prestador de 
serviços de pagamento envolvido no 
processo de mudança de conta das suas 
obrigações decorrentes do artigo 10.º seja 
reembolsado por esse prestador de serviços 
de pagamento.

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que qualquer prejuízo financeiro incorrido 
pelo consumidor resultante do 
incumprimento por um prestador de 
serviços de pagamento envolvido no 
processo de mudança de conta das suas 
obrigações decorrentes do artigo 10.º seja 
reembolsado atempadamente por esse 
prestador de serviços de pagamento. O 
ónus da prova deve caber ao prestador de 
serviços de pagamento, que deve 
demonstrar que as condições previstas no 
artigo 10.º foram respeitadas.

Or. en

Alteração 508
Sari Essayah, Sampo Terho

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que qualquer prejuízo financeiro
incorrido pelo consumidor resultante do 
incumprimento por um prestador de 
serviços de pagamento envolvido no 
processo de mudança de conta das suas 
obrigações decorrentes do artigo 10.º seja
reembolsado por esse prestador de serviços 
de pagamento.

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que os encargos incorridos pelo 
consumidor resultantes de erros cometidos 
por um prestador de serviços de pagamento 
envolvido no processo de mudança de 
conta decorrente do artigo 10.º sejam
reembolsados por esse prestador de 
serviços de pagamento.

Or. en
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Justificação

A responsabilidade deve estar limitada aos encargos de serviços pagos pelo consumidor. Por 
exemplo, a responsabilidade por danos diretos é demasiado abrangente e muito difícil de 
prever, portanto não se consegue cobrir todas as perdas.

Alteração 509
Jürgen Klute

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que qualquer prejuízo financeiro incorrido 
pelo consumidor resultante do 
incumprimento por um prestador de 
serviços de pagamento envolvido no 
processo de mudança de conta das suas 
obrigações decorrentes do artigo 10.º seja 
reembolsado por esse prestador de serviços 
de pagamento.

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que qualquer prejuízo financeiro incorrido 
pelo consumidor resultante do 
incumprimento por um prestador de 
serviços de pagamento envolvido no 
processo de mudança de conta das suas 
obrigações decorrentes do artigo 10.º seja 
reembolsado por esse prestador de serviços 
de pagamento o mais rapidamente 
possível.

Or. en

Alteração 510
Sari Essayah, Sampo Terho

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os consumidores não devem suportar 
qualquer prejuízo financeiro resultante de 
erros ou atrasos na atualização dos dados 
da sua conta de pagamento por um 
ordenante ou beneficiário.

Suprimido

Or. en



PE516.959v02-00 54/169 AM\1002485PT.doc

PT

Justificação

Um prestador de serviços de pagamento não deve ser responsável por danos provocados por 
outro interveniente.

Alteração 511
Philippe De Backer

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os consumidores não devem suportar 
qualquer prejuízo financeiro resultante de 
erros ou atrasos na atualização dos dados 
da sua conta de pagamento por um 
ordenante ou beneficiário.

2. Os consumidores não devem suportar 
qualquer prejuízo financeiro resultante de 
erros ou atrasos na atualização dos dados 
da sua conta de pagamento por um 
ordenante ou beneficiário. Os 
Estados-Membros devem assegurar que 
os ordenantes e beneficiários são
responsabilizados quando não cumprem 
os prazos estabelecidos pelos 
Estados-Membros, conforme estipulado 
no artigo 10.º, n.º 4-A (novo).

Or. en

Alteração 512
Sven Giegold
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Os encargos, se existirem, cobrados 
pelo processo de mudança;

Suprimido

Or. en

Justificação

Necessário para efeitos de coerência com outras alterações que determinam que a mudança 
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seja gratuita.

Alteração 513
Evelyne Gebhardt

Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Os encargos, se existirem, cobrados 
pelo processo de mudança;

Suprimido

Or. en

Alteração 514
Catherine Stihler

Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Os encargos, se existirem, cobrados 
pelo processo de mudança;

Suprimido

Or. en

Alteração 515
Sven Giegold
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A informação deve ser fornecida 
gratuitamente em suporte duradouro em 
todas as sucursais do prestador de serviços 
de pagamento acessíveis aos consumidores 
e estar disponível a qualquer momento em 

2. A informação deve ser fornecida 
gratuitamente em suporte duradouro em 
todas as sucursais do prestador de serviços 
de pagamento acessíveis aos consumidores 
e estar disponível a qualquer momento em 
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formato eletrónico no seu sítio Web. formato eletrónico, de fácil acesso e de 
fácil utilização, no seu sítio Web.

Or. en

Alteração 516
Peter Simon, Udo Bullmann

Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A informação deve ser fornecida 
gratuitamente em suporte duradouro em 
todas as sucursais do prestador de serviços 
de pagamento acessíveis aos consumidores 
e estar disponível a qualquer momento em 
formato eletrónico no seu sítio Web.

2. A informação deve ser fornecida 
gratuitamente em suporte duradouro em 
todas as sucursais do prestador de serviços 
de pagamento acessíveis aos consumidores 
e, além disso, deve estar disponível a 
qualquer momento, e de forma facilmente 
acessível, em formato eletrónico no seu 
sítio Web.

Or. de

Alteração 517
Sergio Gaetano Cofferati, Evelyne Gebhardt

Proposta de diretiva
Artigo -14-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo -14.º-A
Direito de acesso a uma conta de 

pagamento com características básicas
Todas as pessoas que residem legalmente 
na União Europeia devem ter direito de 
acesso a uma conta de pagamento com 
características básicas a título gratuito ou,
no máximo, mediante o pagamento de um 
encargo simbólico.

Or. en
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Alteração 518
Jürgen Klute

Proposta de diretiva
Artigo 14

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem assegurar que 
os consumidores legalmente residentes na 
União não são discriminados em razão da 
sua nacionalidade ou do seu local de 
residência quando efetuam um pedido de 
abertura ou de acesso a uma conta de 
pagamento no interior da União.

Os Estados-Membros devem assegurar que 
os consumidores legalmente residentes ou 
a residir na União têm o direito de abrir e 
utilizar uma conta de pagamento com 
características básicas. Esse direito 
aplica-se independentemente do seu local 
de residência. Critérios como o nível de 
rendimentos, o emprego, o historial de 
crédito, o nível de endividamento ou o 
volume de negócios esperado não devem 
ser tidos em conta para a abertura de uma 
conta de pagamento com características 
básicas.

Or. en

Alteração 519
Werner Langen

Proposta de diretiva
Artigo 14

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem assegurar que 
os consumidores legalmente residentes na 
União não são discriminados em razão da 
sua nacionalidade ou do seu local de 
residência quando efetuam um pedido de 
abertura ou de acesso a uma conta de 
pagamento no interior da União.

Os Estados-Membros devem assegurar que 
os consumidores com permanência 
comprovadamente legal na União não são 
discriminados em razão da sua 
nacionalidade ou do seu local de residência 
quando efetuam um pedido de abertura ou 
de acesso a uma conta de pagamento no 
interior da União. Os Estados-Membros 
determinam que o consumidor que 
pretende abrir uma conta no território em 
causa deve comprovar a sua ligação com 
o Estado-Membro correspondente.
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Or. de

Alteração 520
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Proposta de diretiva
Artigo 14

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem assegurar que 
os consumidores legalmente residentes na 
União não são discriminados em razão da 
sua nacionalidade ou do seu local de 
residência quando efetuam um pedido de 
abertura ou de acesso a uma conta de 
pagamento no interior da União.

Os Estados-Membros devem assegurar que 
os consumidores legalmente residentes na 
União não são discriminados em razão da 
sua nacionalidade quando efetuam um 
pedido de abertura ou de acesso a uma 
conta de pagamento no interior da União, 
desde que a comunicação e os acordos 
contratuais celebrados entre o prestador 
de serviços de pagamento e o consumidor 
sejam redigidos numa língua oficial do 
Estado-Membro onde a conta é oferecida 
ou em qualquer outra língua acordada 
entre as partes, conforme previsto pela 
Diretiva 2007/64/CE relativa aos serviços 
de pagamento.

Or. en

Alteração 521
Sven Giegold
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 14

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem assegurar que 
os consumidores legalmente residentes na 
União não são discriminados em razão da 
sua nacionalidade ou do seu local de 
residência quando efetuam um pedido de 
abertura ou de acesso a uma conta de 
pagamento no interior da União.

Os Estados-Membros devem assegurar que 
os consumidores legalmente residentes ou 
a residir na União não são discriminados 
em razão da sua nacionalidade, situação 
financeira e historial de crédito ou 
circunstâncias da vida quando efetuam um 
pedido de abertura ou de acesso a uma 
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conta de pagamento no interior da União.

Or. en

Justificação

A presente alteração visa assegurar o acesso a uma conta de pagamento de base por parte de 
grupos vulneráveis ameaçados de exclusão financeira, tais como pessoas sem-abrigo, os 
residentes em países terceiros a aguardar a renovação da sua autorização de residência, a 
aguardar resposta ao seu pedido de asilo e/ou migração ou a estudar num país de 
acolhimento. Baseia-se nos contributos avançados pela Plataforma Social e pela Associação 
Alemã de Organizações de Assistência Social Independentes.

Alteração 522
Claude Moraes, Arlene McCarthy

Proposta de diretiva
Artigo 14

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem assegurar que 
os consumidores legalmente residentes na 
União não são discriminados em razão da 
sua nacionalidade ou do seu local de 
residência quando efetuam um pedido de 
abertura ou de acesso a uma conta de 
pagamento no interior da União.

Os Estados-Membros devem assegurar que 
os consumidores legalmente residentes na 
União não são discriminados em razão da
sua nacionalidade ou do seu local de 
residência, bem como por qualquer outro 
motivo, incluindo sexo, origem étnica ou 
social, religião ou convicção, deficiência, 
idade ou orientação sexual, quando 
efetuam um pedido de abertura ou de 
acesso a uma conta de pagamento no 
interior da União.

Or. en

Alteração 523
Udo Bullmann, Peter Simon

Proposta de diretiva
Artigo 14

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem assegurar que Os Estados-Membros devem assegurar que 
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os consumidores legalmente residentes na 
União não são discriminados em razão da 
sua nacionalidade ou do seu local de 
residência quando efetuam um pedido de 
abertura ou de acesso a uma conta de 
pagamento no interior da União.

os consumidores com permanência legal
na União não são discriminados, 
designadamente em razão da sua 
nacionalidade ou do seu local de residência 
quando efetuam um pedido de abertura ou 
de acesso a uma conta de pagamento no 
interior da União.

Or. de

Alteração 524
Evelyne Gebhardt

Proposta de diretiva
Artigo 14

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem assegurar que 
os consumidores legalmente residentes na 
União não são discriminados em razão da 
sua nacionalidade ou do seu local de 
residência quando efetuam um pedido de 
abertura ou de acesso a uma conta de 
pagamento no interior da União.

Os Estados-Membros devem assegurar que 
os consumidores legalmente residentes na 
União não são discriminados em razão da 
sua nacionalidade, do seu local de 
residência, ou por qualquer outro motivo,
quando efetuam um pedido de abertura ou 
de acesso a uma conta de pagamento no 
interior da União.

Or. en

Alteração 525
Olle Schmidt

Proposta de diretiva
Artigo 14

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem assegurar que 
os consumidores legalmente residentes na 
União não são discriminados em razão da 
sua nacionalidade ou do seu local de 
residência quando efetuam um pedido de 
abertura ou de acesso a uma conta de 
pagamento no interior da União.

Os Estados-Membros devem assegurar que 
os consumidores legalmente residentes na 
União não são discriminados em razão da 
sua nacionalidade, do seu local de 
residência, ou por qualquer outro motivo,
quando efetuam um pedido de abertura ou 
de acesso a uma conta de pagamento no 
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interior da União.

Or. en

Alteração 526
Sven Giegold
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que pelo menos um prestador de serviços 
de pagamento no seu território ofereça
contas de pagamento com características 
básicas aos consumidores. Os 
Estados-Membros devem assegurar que as 
contas de pagamento com características 
básicas não são oferecidas apenas por 
prestadores de serviços de pagamento que 
disponibilizam essas contas unicamente em 
linha.

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que todos os prestadores de serviços de 
pagamento oferecem contas de pagamento 
com características básicas aos 
consumidores. Os Estados-Membros 
devem assegurar que as contas de 
pagamento com características básicas não 
são oferecidas apenas por prestadores de 
serviços de pagamento que disponibilizam 
essas contas unicamente em linha.

Or. en

Justificação

Se num Estado-Membro puder haver apenas um prestador que oferece contas de pagamento 
de base, esta situação conduzirá provavelmente à estigmatização dos titulares dessas contas, 
na medida em que serão identificáveis como tal através dos dados bancários. As contas de 
pagamento de base definidas na presente diretiva constituem um conjunto de serviços já 
cobertos pela grande maioria das contas de pagamento oferecidas por todos os bancos. Por 
conseguinte, não fica oneroso para estes adaptar as contas que já possuem para serem 
«contas de pagamento de base + extras».

Alteração 527
Olle Ludvigsson

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que pelo menos um prestador de serviços 
de pagamento no seu território ofereça
contas de pagamento com características 
básicas aos consumidores. Os 
Estados-Membros devem assegurar que 
as contas de pagamento com 
características básicas não são oferecidas 
apenas por prestadores de serviços de 
pagamento que disponibilizam essas 
contas unicamente em linha.

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que, no seu território, são disponibilizadas
contas de pagamento com características 
básicas aos consumidores, por todos os 
prestadores de serviços de pagamento que 
oferecem contas de pagamento, cobrindo 
no mínimo os serviços enumerados no 
artigo 16.º, n.º 1, como parte integrante da 
sua atividade regular.

Or. en

Justificação

Todos os prestadores presentes no mercado de contas de pagamento devem ser obrigados a 
oferecer contas de base. Caso contrário, muitos consumidores sentirão grandes problemas
práticos no acesso às contas de base. Se houver apenas um ou uns quantos prestadores a 
oferecer contas de base, existe ainda o risco de os clientes destas contas serem 
estigmatizados negativamente.

Alteração 528
Evelyne Gebhardt

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que pelo menos um prestador de serviços 
de pagamento no seu território ofereça
contas de pagamento com características 
básicas aos consumidores. Os 
Estados-Membros devem assegurar que 
as contas de pagamento com 
características básicas não são oferecidas 
apenas por prestadores de serviços de 
pagamento que disponibilizam essas 
contas unicamente em linha.

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que, no seu território, são disponibilizadas
contas de pagamento com características 
básicas aos consumidores, por todos os 
prestadores de serviços de pagamento que 
oferecem contas de pagamento, cobrindo 
no mínimo os serviços enumerados no 
artigo 16.º, n.º 1, como parte integrante da 
sua atividade regular.

Or. en
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Alteração 529
Udo Bullmann

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que pelo menos um prestador de serviços 
de pagamento no seu território ofereça 
contas de pagamento com características 
básicas aos consumidores. Os Estados-
Membros devem assegurar que as contas 
de pagamento com características básicas 
não são oferecidas apenas por prestadores 
de serviços de pagamento que 
disponibilizam essas contas unicamente em 
linha.

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que todos os prestadores de serviços de 
pagamento, que tenham sucursais ou 
filiais no respetivo território e processem
fundamentalmente as contas de 
pagamento com as características a que se 
refere o artigo 16.º, oferecem contas de 
pagamento com características básicas aos 
consumidores. Os Estados-Membros 
devem assegurar que as contas de 
pagamento com características básicas não 
são oferecidas apenas por prestadores de 
serviços de pagamento que disponibilizam 
essas contas unicamente em linha.

Or. de

Alteração 530
Werner Langen

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que pelo menos um prestador de serviços 
de pagamento no seu território ofereça
contas de pagamento com características 
básicas aos consumidores. Os 
Estados-Membros devem assegurar que as 
contas de pagamento com características 
básicas não são oferecidas apenas por 
prestadores de serviços de pagamento que 
disponibilizam essas contas unicamente em 
linha.

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que todos os prestadores de serviços de 
pagamento no seu território oferecem
contas de pagamento com características 
básicas aos consumidores. Os 
Estados-Membros devem assegurar que as 
contas de pagamento com características 
básicas não são oferecidas apenas por 
prestadores de serviços de pagamento que 
disponibilizam essas contas unicamente em 
linha.
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Or. de

Alteração 531
Claude Moraes, Arlene McCarthy

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que pelo menos um prestador de serviços 
de pagamento no seu território ofereça
contas de pagamento com características 
básicas aos consumidores. Os 
Estados-Membros devem assegurar que as 
contas de pagamento com características 
básicas não são oferecidas apenas por 
prestadores de serviços de pagamento que 
disponibilizam essas contas unicamente em 
linha.

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que todos os prestadores de serviços de 
pagamento no seu território oferecem
contas de pagamento com características 
básicas aos consumidores. Os 
Estados-Membros devem assegurar que as 
contas de pagamento com características 
básicas não são oferecidas apenas por 
prestadores de serviços de pagamento que 
disponibilizam essas contas unicamente em 
linha.

Or. en

Alteração 532
Peter Simon

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que pelo menos um prestador de serviços 
de pagamento no seu território ofereça
contas de pagamento com características 
básicas aos consumidores. Os 
Estados-Membros devem assegurar que as 
contas de pagamento com características 
básicas não são oferecidas apenas por 
prestadores de serviços de pagamento que 
disponibilizam essas contas unicamente em 
linha.

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que os prestadores de serviços de 
pagamento, que tenham sucursais ou 
filiais no respetivo território e processem
fundamentalmente as contas de 
pagamento com as características a que se 
refere o artigo 16.º, oferecem contas de 
pagamento com características básicas aos 
consumidores. Os Estados-Membros 
devem assegurar que as contas de 
pagamento com características básicas não 
são oferecidas apenas por prestadores de 
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serviços de pagamento que disponibilizam 
essas contas unicamente em linha.

Os Estados-Membros podem isentar dos 
requisitos previstos no n.º 1 os prestadores 
de serviços de pagamento que não operem 
numa base comercial ou que exijam uma 
adesão de acordo com os critérios 
estabelecidos, como, por exemplo, a 
profissão.

Or. de

Alteração 533
Sven Giegold
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que pelo menos um prestador de serviços 
de pagamento no seu território ofereça
contas de pagamento com características 
básicas aos consumidores. Os 
Estados-Membros devem assegurar que as 
contas de pagamento com características 
básicas não são oferecidas apenas por 
prestadores de serviços de pagamento que 
disponibilizam essas contas unicamente em 
linha.

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que todos os prestadores de serviços de 
pagamento, com sucursais ou agências no 
seu território, oferecem contas de 
pagamento com características básicas aos 
consumidores. Os Estados-Membros 
devem assegurar que as contas de 
pagamento com características básicas não 
são oferecidas apenas por prestadores de 
serviços de pagamento que disponibilizam 
essas contas unicamente em linha.

Or. en

Justificação

A presente alteração tem como objetivo que os prestadores de serviços de pagamento que 
oferecem contas de pagamento de base não sejam discriminados em relação aos seus 
concorrentes. Além disso, visa evitar a estigmatização dos utilizadores dessas contas. A 
presente alteração baseia-se em contributos avançados pela Plataforma Social, pela 
Associação Alemã de Mediadores de Dívidas, pela Associação Alemã de Organizações de 
Proteção do Consumidor (VZBV) e pela Associação Alemã de Organizações de Assistência 
Social Independentes.
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Alteração 534
Sharon Bowles

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que pelo menos um prestador de serviços 
de pagamento no seu território ofereça 
contas de pagamento com características 
básicas aos consumidores. Os 
Estados-Membros devem assegurar que as 
contas de pagamento com características 
básicas não são oferecidas apenas por 
prestadores de serviços de pagamento que 
disponibilizam essas contas unicamente em 
linha.

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que pelo menos um prestador de serviços 
de pagamento no seu território ou numa 
região definida, com uma cobertura 
geográfica suficiente no Estado-Membro 
e uma rede de operações suficientemente 
grande para proporcionar acesso 
adequado aos consumidores, ofereça 
contas de pagamento com características 
básicas aos consumidores. Os 
Estados-Membros devem assegurar que as 
contas de pagamento com características 
básicas não são oferecidas apenas por 
prestadores de serviços de pagamento que 
disponibilizam essas contas unicamente em 
linha.

Or. en

Alteração 535
Burkhard Balz

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que pelo menos um prestador de serviços 
de pagamento no seu território ofereça
contas de pagamento com características 
básicas aos consumidores. Os 
Estados-Membros devem assegurar que as 
contas de pagamento com características 
básicas não são oferecidas apenas por 
prestadores de serviços de pagamento que 
disponibilizam essas contas unicamente em 
linha.

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que pelo menos um prestador de serviços 
de pagamento no seu território oferece
contas de pagamento com características 
básicas aos consumidores, respeitando o 
princípio da igualdade de condições de 
concorrência e da proporcionalidade. Os 
Estados-Membros devem assegurar que as 
contas de pagamento com características 
básicas não são oferecidas apenas por 
prestadores de serviços de pagamento que 
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disponibilizam essas contas unicamente em 
linha.

Or. de

Alteração 536
Sylvie Goulard

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que pelo menos um prestador de serviços 
de pagamento no seu território ofereça
contas de pagamento com características 
básicas aos consumidores. Os 
Estados-Membros devem assegurar que as 
contas de pagamento com características 
básicas não são oferecidas apenas por 
prestadores de serviços de pagamento que 
disponibilizam essas contas unicamente em 
linha.

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que pelo menos um prestador de serviços 
de pagamento que tenham uma presença 
consolidada no seu território oferece
contas de pagamento com características 
básicas aos consumidores. Os 
Estados-Membros devem assegurar que as 
contas de pagamento com características 
básicas não são oferecidas apenas por 
prestadores de serviços de pagamento que 
disponibilizam essas contas unicamente em 
linha.

Or. fr

Alteração 537
Sari Essayah

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que pelo menos um prestador de serviços 
de pagamento no seu território ofereça 
contas de pagamento com características 
básicas aos consumidores. Os 
Estados-Membros devem assegurar que as 
contas de pagamento com características 
básicas não são oferecidas apenas por 

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que pelo menos um prestador de serviços 
de pagamento no seu território no interior 
de um Estado-Membro ofereça contas de 
pagamento com características básicas aos 
consumidores. Os Estados-Membros 
devem assegurar que as contas de 
pagamento com características básicas não 
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prestadores de serviços de pagamento que 
disponibilizam essas contas unicamente em 
linha.

são oferecidas apenas por prestadores de 
serviços de pagamento que disponibilizam 
essas contas unicamente em linha.

Or. en

Justificação

A um prestador de serviços de pagamento com atividade em muitos Estados-Membros deve 
ser exigido que ofereça o serviço apenas no Estado-Membro específico. Deve ser possível 
utilizar-se a conta independentemente do Estado-Membro onde está situada, de acordo com 
os princípios do SEPA.

Alteração 538
Philippe De Backer, Olle Schmidt

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 1 – parágrafo 1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem assegurar 
que, quando for negada a um consumidor 
uma conta de pagamento no mercado 
livre, a carta de recusa do prestador de 
serviços de pagamento contenha 
obrigatoriamente um aviso relativo ao 
direito legal a uma conta de pagamento de 
base e a indicação do órgão de resolução 
alternativa de litígios e das suas 
informações de contacto.

Or. en

Alteração 539
Werner Langen

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os Estados-Membros devem poder 
isentar os prestadores de serviços de 
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pagamento da obrigação de fornecer 
contas de pagamentos de base. Todas as 
isenções devem basear-se em critérios 
objetivos e restritivos e só devem ser 
aplicáveis aos prestadores de serviços de 
pagamentos cujos modelos de negócios 
não têm fins comerciais ou que não 
operam na banca a retalho geral ou, se tal 
for justificado, à luz da natureza da 
instituição de pagamento ou do leque de 
serviços de pagamento prestado por esse 
prestador de serviços de pagamento.

Or. de

Alteração 540
Burkhard Balz

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os Estados-Membros devem poder 
aplicar uma isenção da obrigação de 
fornecer uma conta bancária de base às 
seguintes categorias:
- Prestadores de serviços de pagamento 
que não operem numa base comercial ou 
na banca a retalho geral ou que exijam 
uma adesão de acordo com os critérios 
estabelecidos, como, por exemplo, a 
profissão;
- Prestadores de serviços de pagamento 
que, no ano anterior, tenham efetuado 
transações num montante total inferior a 
3 milhões de euros.

Or. de

Alteração 541
Peter Simon
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Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os Estados-Membros podem isentar 
dos requisitos previstos no n.º 1 os 
prestadores de serviços de pagamento que 
não operem numa base comercial ou que 
exijam uma adesão de acordo com os 
critérios estabelecidos, como, por 
exemplo, a profissão.

Or. de

Alteração 542
Sari Essayah

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os Estados-Membros devem ter a 
possibilidade de designar, tendo por base 
os princípios de transparência, de não 
discriminação e de proporcionalidade, 
um, vários ou todos os prestadores de 
serviços de pagamento. As medidas a 
serem aprovadas pelos Estados-Membros 
a este respeito não devem criar distorções 
da concorrência entre prestadores de 
serviços de pagamento e devem basear-se 
nos princípios de transparência, de não 
discriminação e de proporcionalidade.

Or. en

Justificação

Devem assegurar-se condições de concorrência equitativas.

Alteração 543
Jürgen Klute
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Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os Estados-Membros devem 
assegurar que está em vigor, no interior 
do seu território, um sistema que ofereça 
aos consumidores uma conta de 
pagamento com características básicas.
Os Estados-Membros devem assegurar 
que o sistema mencionado no primeiro 
parágrafo cumpre as seguintes condições:
(a) É imposta a obrigação, pelo menos aos 
prestadores de serviços de pagamento que 
fornecem contas de pagamento que 
incluam todos os serviços indicados no 
artigo 16.º, de oferecer e fornecer uma 
conta de pagamento com características 
básicas, exceto nos casos mencionados no 
n.º 3;
(b) As contas de pagamento com 
características básicas não são oferecidas 
apenas através de um sistema em linha 
pelos prestadores de serviços de 
pagamento que fornecem as contas;
(c) Está em vigor um mecanismo que 
permite aos consumidores sem residência 
fixa, aos candidatos a asilo e aos 
consumidores que não receberam 
autorização de residência, mas cuja 
expulsão é impossível por motivos legais, 
cumprirem os requisitos do capítulo II da 
Diretiva 2005/60; 
(d) Está em vigor um mecanismo que 
assegura que os consumidores sem conta 
bancária e vulneráveis, assim como os 
consumidores com maior mobilidade, são 
informados da disponibilidade de contas 
de pagamento com características 
básicas;
(e) O exercício do direito não deve ser 
excessivamente difícil ou oneroso para o 
consumidor;
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(f) Está em vigor um mecanismo que 
permite aos prestadores de serviços de 
pagamento verificarem, de forma 
transparente, fiável e rápida, se um 
consumidor utiliza outra conta de 
pagamento nesse Estado-Membro; caso 
não seja possível utilizar sistemas 
eletrónicos a fim de determinar se um 
consumidor utiliza ou não outra conta no 
Estado-Membro, 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 outra conta de pagamento 
ou de que encerrou essa conta, se o 
consumidor conseguir provar o envio do 
cancelamento do contrato atual, ou se 
tiver dado instruções ao prestador de 
serviços de pagamento para dar início a 
um serviço de mudança nos termos da 
presente diretiva;
(g) Os Estados-Membros devem assegurar 
que o serviço de mudança previsto nos 
artigos 10.º e 11.º da presente diretiva é 
aplicável se um consumidor desejar 
mudar para uma conta de pagamento com 
características básicas a partir de uma 
outra conta de pagamento no âmbito do 
serviço de mudança;
(h) Os Estados-Membros devem poder 
isentar os prestadores de serviços de 
pagamento que não estejam enumerados 
na alínea b) da obrigação de fornecer 
uma conta de pagamento com 
características básicas, se tal for 
objetivamente justificado à luz da 
natureza da instituição de pagamento ou 
do leque de serviços de pagamento que
fornece e não comprometer o direito de 
acesso dos consumidores.

Or. en

Alteração 544
Burkhard Balz
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Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem assegurar 
que os consumidores legalmente residentes 
na União têm o direito de abrir e utilizar 
uma conta de pagamento com 
características básicas junto do(s) 
prestador(es) de serviços de pagamento 
identificado(s) nos termos do n.º 1. Esse 
direito aplica-se independentemente do 
local de residência do consumidor. O 
Estados-Membros devem assegurar que o 
exercício deste direito não seja
excessivamente difícil ou oneroso para o 
consumidor. Antes de abrirem a conta de 
pagamento com características básicas, os 
prestadores de serviços de pagamento 
devem verificar se o consumidor já detém 
ou não uma conta de pagamento no seu 
território.

2. Os Estados-Membros devem assegurar 
que os consumidores legalmente residentes 
na União têm o direito de, no Estado onde 
têm a sua residência habitual, abrir e 
utilizar uma conta de pagamento com 
características básicas junto do(s) 
prestador(es) de serviços de pagamento 
identificado(s) nos termos do n.º 1. Esse 
direito aplica-se independentemente do 
local de residência do consumidor. O 
consumidor deve, no entanto, ter uma 
relação sob a forma de ligação pessoal, 
como, por exemplo, 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, onde pretende abrir uma 
conta de pagamento de base. O direito de 
acesso a uma conta de pagamento com 
características básicas deve ser apenas 
aplicável aos consumidores que ainda não 
possuam uma conta de pagamento na 
União e que lhes tenha sido
comprovadamente recusada a abertura de 
uma conta de pagamento. 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. Os Estados-Membros 
devem assegurar que o exercício deste 
direito não é excessivamente difícil ou 
oneroso para o consumidor. 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
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Alteração 545
Werner Langen

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem assegurar 
que os consumidores legalmente 
residentes na União têm o direito de abrir e 
utilizar uma conta de pagamento com 
características básicas junto do(s) 
prestador(es) de serviços de pagamento 
identificado(s) nos termos do n.º 1. Esse 
direito aplica-se independentemente do
local de residência do consumidor. O 
Estados-Membros devem assegurar que o 
exercício deste direito não seja
excessivamente difícil ou oneroso para o 
consumidor. Antes de abrirem a conta de 
pagamento com características básicas, os 
prestadores de serviços de pagamento 
devem verificar se o consumidor já detém 
ou não uma conta de pagamento no seu 
território.

2. Os Estados-Membros devem assegurar 
que os consumidores com permanência 
comprovadamente legal na União têm o 
direito de abrir e utilizar uma conta de 
pagamento com características básicas 
junto do(s) prestador(es) de serviços de 
pagamento identificado(s) nos termos do 
n.º 1. Esse direito aplica-se a todos os 
consumidores que comprovam ter uma 
relação com o Estado-Membro (por 
exemplo, a nacionalidade, o local de 
residência, a posse de uma habitação, o 
local de trabalho, as relações familiares 
próximas, o local de estudo), aos quais já  
foi anteriormente recusado um pedido de 
abertura de conta com características 
básicas por um prestador de serviços de 
pagamento nesse mesmo Estado-Membro,
e que ainda não detêm uma conta de 
pagamento na UE. Os Estados-Membros 
devem assegurar que o exercício deste 
direito não é excessivamente difícil ou 
oneroso para o consumidor. Antes de 
abrirem a conta de pagamento com 
características básicas, os prestadores de 
serviços de pagamento devem verificar se 
o consumidor já detém ou não uma conta 
de pagamento na UE, devendo incluir 
nessa verificação as informações e 
declarações do consumidor.

Or. de

Alteração 546
Syed Kamall
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Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem assegurar 
que os consumidores legalmente residentes 
na União têm o direito de abrir e utilizar
uma conta de pagamento com 
características básicas junto do(s) 
prestador(es) de serviços de pagamento 
identificado(s) nos termos do n.º 1. Esse 
direito aplica-se independentemente do 
seu local de residência. O 
Estados-Membros devem assegurar que o 
exercício deste direito não seja
excessivamente difícil ou oneroso para o 
consumidor. Antes de abrirem a conta de 
pagamento com características básicas, os 
prestadores de serviços de pagamento 
devem verificar se o consumidor já detém 
ou não uma conta de pagamento no seu 
território.

2. Os Estados-Membros devem assegurar 
que os consumidores que são residentes ou 
conseguem provar uma relação suficiente 
com o Estado-Membro do prestador de 
serviços de pagamento no qual 
solicitaram acesso a uma conta de 
pagamento com características básicas têm 
direito a abrir e a utilizar essa conta junto 
do(s) prestador(es) de serviços de 
pagamento identificado(s) nos termos do 
n.º 1. Os Estados-Membros devem 
assegurar que o exercício do direito é 
concedido a consumidores capazes de 
transmitir informações sobre a finalidade 
e a natureza pretendida da relação 
comercial que justifica a abertura de uma 
conta de pagamento no território do 
prestador de serviços de pagamento, e que 
este não é excessivamente difícil ou 
oneroso para o consumidor. Os 
Estados-Membros devem assegurar que o 
direito de abrir uma conta de pagamento 
com características básicas é garantido 
apenas aos consumidores a quem 
anteriormente foi negado o acesso a uma 
conta de pagamento no seu território.

Or. en

Justificação

Sendo a conta de pagamento de base um instrumento para combater a exclusão financeira, 
não se justifica obrigar os prestadores de serviços de pagamento a conceder uma conta de 
pagamento com características básicas àqueles que têm acesso a contas de pagamento 
«normais». Além disso, o local de residência do consumidor ou a relação deste com o país no 
qual é feito o pedido de uma conta de pagamento de base é relevante para o prestador de 
serviços de pagamento, de modo a que este consiga cumprir as regras de combate ao 
branqueamento de capitais.

Alteração 547
Philippe De Backer



PE516.959v02-00 76/169 AM\1002485PT.doc

PT

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem assegurar 
que os consumidores legalmente residentes 
na União têm o direito de abrir e utilizar 
uma conta de pagamento com 
características básicas junto do(s) 
prestador(es) de serviços de pagamento
identificado(s) nos termos do n.º 1. Esse 
direito aplica-se independentemente do 
local de residência do consumidor. O 
Estados-Membros devem assegurar que o 
exercício deste direito não seja 
excessivamente difícil ou oneroso para o 
consumidor. Antes de abrirem a conta de 
pagamento com características básicas, os 
prestadores de serviços de pagamento 
devem verificar se o consumidor já detém 
ou não uma conta de pagamento no seu 
território.

2. Os Estados-Membros devem assegurar 
que os consumidores legalmente residentes 
na União, a quem tenha sido 
anteriormente negado o acesso a uma 
conta de pagamento normal e consigam 
justificar uma ligação genuína ao 
Estado-Membro do prestador de serviços 
de pagamento, têm o direito de abrir e 
utilizar uma conta de pagamento com 
características básicas junto do(s) 
prestador(es) de serviços de pagamento 
identificado(s) nos termos do n.º 1, desde 
que o consumidor:

(a) Não possua já uma conta de 
pagamento nesse Estado-Membro;
(b) Forneça:
(i) uma declaração de honra que possa ser 
utilizada pelos prestadores de serviços de 
pagamento como meio fiável para a 
confirmação de que o consumidor não 
possui já outra conta de pagamento com 
características básicas ou;
(ii) uma declaração simples de pelo menos 
uma instituição financeira nos 
Estados-Membros em causa, que 
demonstre que, no Estado-Membro em 
causa, foi recusado ao consumidor uma 
conta de pagamento.

Or. en

Alteração 548
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot
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Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem assegurar 
que os consumidores legalmente residentes 
na União têm o direito de abrir e utilizar 
uma conta de pagamento com 
características básicas junto do(s) 
prestador(es) de serviços de pagamento 
identificado(s) nos termos do n.º 1. Esse 
direito aplica-se independentemente do 
local de residência do consumidor. O 
Estados-Membros devem assegurar que o 
exercício deste direito não seja 
excessivamente difícil ou oneroso para o 
consumidor. Antes de abrirem a conta de 
pagamento com características básicas, os 
prestadores de serviços de pagamento 
devem verificar se o consumidor já detém 
ou não uma conta de pagamento no seu 
território.

2. Os Estados-Membros devem assegurar 
que os consumidores legalmente residentes 
na União, e que consigam justificar uma 
ligação genuína ao Estado-Membro do 
prestador de serviços de pagamento, têm o 
direito de abrir e utilizar uma conta de 
pagamento com características básicas 
junto do(s) prestador(es) de serviços de 
pagamento identificado(s) nos termos do 
n.º 1, desde que o consumidor:

(a) Não possua já uma conta de 
pagamento;
(b) Forneça uma declaração de honra que 
possa ser utilizada pelos prestadores de 
serviços de pagamento como meio fiável 
para a confirmação de que o consumidor 
não possui já outra conta de pagamento, 
com base num teste orientado que deve 
demonstrar a necessidade evidente de 
uma conta de pagamento com 
características básicas.
O Estados-Membros devem assegurar que 
o exercício deste direito não seja 
excessivamente difícil ou oneroso para o 
consumidor.

Or. en

Alteração 549
Sharon Bowles
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Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem assegurar 
que os consumidores legalmente residentes 
na União têm o direito de abrir e utilizar 
uma conta de pagamento com 
características básicas junto do(s) 
prestador(es) de serviços de pagamento 
identificado(s) nos termos do n.º 1. Esse 
direito aplica-se independentemente do seu 
local de residência. O Estados-Membros 
devem assegurar que o exercício deste 
direito não seja excessivamente difícil ou 
oneroso para o consumidor. Antes de 
abrirem a conta de pagamento com 
características básicas, os prestadores de 
serviços de pagamento devem verificar se 
o consumidor já detém ou não uma conta 
de pagamento no seu território.

2. Os Estados-Membros devem assegurar 
que os consumidores legalmente residentes 
na União têm o direito de abrir e utilizar 
uma conta de pagamento com 
características básicas junto do(s) 
prestador(es) de serviços de pagamento 
identificado(s) nos termos do n.º 1. Esse 
direito aplica-se independentemente do seu 
local de residência, mas depende, contudo, 
de o consumidor possuir uma ligação 
genuína ao Estado-Membro do prestador 
de serviços.

Pode ser estabelecida uma ligação 
genuína antecipadamente em relação a 
um Estado-Membro no qual um indivíduo 
vai passar a residir ou a trabalhar. Uma 
conta pode ser aberta remotamente um 
mês antes, mediante comprovativo da 
residência prevista ou da oferta de 
emprego. Nestas circunstâncias, o 
indivíduo deve depois comparecer 
pessoalmente, no prazo de um mês, para 
efeitos de verificação de conta já no 
Estado-Membro. Podem ser impostos
limites aos montantes que podem ser 
transferidos antes da verificação.
Os Estados-Membros devem assegurar que 
o exercício deste direito não seja 
excessivamente difícil ou oneroso para o 
consumidor. Antes de abrirem a conta de 
pagamento com características básicas, os 
prestadores de serviços de pagamento 
devem verificar se o consumidor já detém 
ou não uma conta de pagamento no seu 
território.

Or. en



AM\1002485PT.doc 79/169 PE516.959v02-00

PT

Alteração 550
Udo Bullmann, Peter Simon

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem assegurar 
que os consumidores legalmente 
residentes na União têm o direito de abrir e 
utilizar uma conta de pagamento com 
características básicas junto do(s) 
prestador(es) de serviços de pagamento 
identificado(s) nos termos do n.º 1. Esse 
direito aplica-se independentemente do 
local de residência do consumidor. O 
Estados-Membros devem assegurar que o 
exercício deste direito não seja
excessivamente difícil ou oneroso para o 
consumidor. Antes de abrirem a conta de 
pagamento com características básicas, os 
prestadores de serviços de pagamento 
devem verificar se o consumidor já detém
ou não uma conta de pagamento no seu 
território.

2. Os Estados-Membros devem assegurar 
que os consumidores com permanência 
legal na União e aquelas pessoas cuja 
expulsão não é possível por razões de 
facto ou de direito e que não lhes tenha 
sido concedida uma autorização de 
residência têm o direito de abrir e utilizar 
uma conta de pagamento com 
características básicas junto do(s) 
prestador(es) de serviços de pagamento 
identificado(s) nos termos do n.º 1. Esse 
direito aplica-se independentemente do 
local de residência do consumidor. Os 
Estados-Membros devem assegurar que o 
exercício deste direito não é
excessivamente difícil ou oneroso para o 
consumidor. Antes de abrirem a conta de 
pagamento com características básicas, os 
prestadores de serviços de pagamento
devem verificar se o consumidor já detém 
ou não, no seu território, uma conta de 
pagamento ativa e equivalente, com acesso 
a todas as características nos termos do 
artigo 16.º. Nessa verificação devem 
incluir as informações do consumidor. Os 
prestadores de serviços de pagamento não 
se devem cingir exclusivamente às 
agências de informações, a menos que o 
consumidor conteste de forma 
comprovada um registo existente.

Or. de

Alteração 551
Udo Bullmann, Peter Simon
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Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem assegurar 
que os consumidores legalmente 
residentes na União têm o direito de abrir e 
utilizar uma conta de pagamento com 
características básicas junto do(s) 
prestador(es) de serviços de pagamento 
identificado(s) nos termos do n.º 1. Esse 
direito aplica-se independentemente do 
local de residência do consumidor. O 
Estados-Membros devem assegurar que o 
exercício deste direito não seja
excessivamente difícil ou oneroso para o 
consumidor. Antes de abrirem a conta de 
pagamento com características básicas, os 
prestadores de serviços de pagamento 
devem verificar se o consumidor já detém 
ou não uma conta de pagamento no seu 
território.

2. Os Estados-Membros devem assegurar 
que os consumidores com permanência 
legal na União e aquelas pessoas cuja 
expulsão não é possível por razões de 
facto ou de direito e que não lhes tenha 
sido concedida uma autorização de 
residência têm o direito de abrir e utilizar 
uma conta de pagamento com 
características básicas junto do(s) 
prestador(es) de serviços de pagamento 
identificado(s) nos termos do n.º 1. Esse 
direito aplica-se independentemente do 
local de residência do consumidor. Os 
Estados-Membros devem assegurar que o 
exercício deste direito não é
excessivamente difícil ou oneroso para o 
consumidor. Antes de abrirem a conta de 
pagamento com características básicas, os 
prestadores de serviços de pagamento 
devem verificar se o consumidor já detém 
ou não uma conta de pagamento no seu 
território.

Or. de

Alteração 552
Olle Ludvigsson

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem assegurar 
que os consumidores legalmente residentes 
na União têm o direito de abrir e utilizar 
uma conta de pagamento com 
características básicas junto do(s)
prestador(es) de serviços de pagamento 
identificado(s) nos termos do n.º 1. Esse 
direito aplica-se independentemente do 

2. Os Estados-Membros devem assegurar 
que os consumidores legalmente residentes 
na União têm o direito de abrir e utilizar 
uma conta de pagamento com 
características básicas junto dos 
prestadores de serviços de pagamento 
identificados nos termos do n.º 1. Esse 
direito aplica-se independentemente do 
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local de residência do consumidor. O
Estados-Membros devem assegurar que o 
exercício deste direito não seja 
excessivamente difícil ou oneroso para o 
consumidor. Antes de abrirem a conta de 
pagamento com características básicas, os 
prestadores de serviços de pagamento 
devem verificar se o consumidor já detém 
ou não uma conta de pagamento no seu 
território.

local de residência ou das circunstâncias 
financeiras do consumidor. Os
Estados-Membros devem assegurar que o 
exercício deste direito não seja 
excessivamente difícil ou oneroso para o 
consumidor. Antes de abrirem a conta de 
pagamento com características básicas, os 
prestadores de serviços de pagamento 
devem verificar se o consumidor já detém 
ou não uma conta de pagamento no seu 
território.

Or. en

Alteração 553
Evelyne Gebhardt

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem assegurar 
que os consumidores legalmente residentes 
na União têm o direito de abrir e utilizar 
uma conta de pagamento com 
características básicas junto do(s) 
prestador(es) de serviços de pagamento 
identificado(s) nos termos do n.º 1. Esse 
direito aplica-se independentemente do 
local de residência do consumidor. O
Estados-Membros devem assegurar que o 
exercício deste direito não seja 
excessivamente difícil ou oneroso para o 
consumidor. Antes de abrirem a conta de 
pagamento com características básicas, os 
prestadores de serviços de pagamento 
devem verificar se o consumidor já detém 
ou não uma conta de pagamento no seu 
território.

2. Os Estados-Membros devem assegurar 
que os consumidores legalmente residentes 
na União têm o direito de abrir e utilizar 
uma conta de pagamento com 
características básicas junto do(s) 
prestador(es) de serviços de pagamento 
identificado(s) nos termos do n.º 1. Esse 
direito aplica-se independentemente do 
local de residência do consumidor. Os
Estados-Membros devem assegurar que o 
exercício deste direito não seja 
excessivamente difícil ou oneroso para o 
consumidor. Antes de abrirem a conta de 
pagamento com características básicas, os 
prestadores de serviços de pagamento 
devem verificar, solicitando ao 
consumidor que assine uma declaração de 
honra, se o consumidor já detém ou não 
uma conta de pagamento no seu território.

Or. en
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Alteração 554
Sari Essayah

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem assegurar 
que os consumidores legalmente residentes 
na União têm o direito de abrir e utilizar 
uma conta de pagamento com 
características básicas junto do(s) 
prestador(es) de serviços de pagamento 
identificado(s) nos termos do n.º 1. Esse 
direito aplica-se independentemente do 
local de residência do consumidor. O
Estados-Membros devem assegurar que o 
exercício deste direito não seja 
excessivamente difícil ou oneroso para o 
consumidor. Antes de abrirem a conta de 
pagamento com características básicas, os 
prestadores de serviços de pagamento 
devem verificar se o consumidor já detém 
ou não uma conta de pagamento no seu 
território.

2. Os Estados-Membros devem assegurar 
que os consumidores legalmente residentes 
na União têm o direito de abrir e utilizar 
uma conta de pagamento com 
características básicas junto do(s) 
prestador(es) de serviços de pagamento 
identificado(s) nos termos do n.º 1. Os
Estados-Membros devem assegurar que o 
exercício deste direito não seja 
excessivamente difícil ou oneroso para o 
consumidor. Antes de abrirem a conta de 
pagamento com características básicas, os 
prestadores de serviços de pagamento 
devem verificar se o consumidor já detém 
ou não uma conta de pagamento no seu 
território. Os Estados-Membros devem 
igualmente assegurar que o prestador de 
serviços de pagamento pode basear-se na 
declaração do consumidor para 
determinar se este já possui uma conta de 
pagamento no seu território.

Or. en

Justificação

Deve ser possível cumprir a legislação em matéria de combate ao branqueamento de 
capitais, as obrigações em matéria de controlos «conheça o seu cliente» e as orientações da 
autoridade competente sobre este assunto. Contudo, a obrigação de verificação pode ser 
problemática tendo em conta o sigilo bancário e outras obrigações de confidencialidade, bem 
como a legislação em matéria de proteção de dados. Por conseguinte, deve ser possível 
basear-se na informação fornecida pelo consumidor.

Alteração 555
Sven Giegold
em nome do Grupo Verts/ALE
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Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem assegurar 
que os consumidores legalmente residentes 
na União têm o direito de abrir e utilizar 
uma conta de pagamento com 
características básicas junto do(s) 
prestador(es) de serviços de pagamento 
identificado(s) nos termos do n.º 1. Esse 
direito aplica-se independentemente do 
local de residência do consumidor. O
Estados-Membros devem assegurar que o 
exercício deste direito não seja 
excessivamente difícil ou oneroso para o 
consumidor. Antes de abrirem a conta de 
pagamento com características básicas, os 
prestadores de serviços de pagamento 
devem verificar se o consumidor já detém 
ou não uma conta de pagamento no seu 
território.

2. Os Estados-Membros devem assegurar 
que os consumidores legalmente residentes
ou a residir na União, bem como as 
pessoas cuja expulsão é impossível por 
motivos factuais ou legais e aquelas a 
quem não foi concedida uma autorização 
de residência, têm o direito de abrir e 
utilizar uma conta de pagamento com 
características básicas junto do(s) 
prestador(es) de serviços de pagamento 
identificado(s) nos termos do n.º 1. Esse 
direito aplica-se independentemente do 
local de residência do consumidor. Os
Estados-Membros devem assegurar que o 
exercício deste direito não seja 
excessivamente difícil ou oneroso para o 
consumidor. Antes de abrirem a conta de 
pagamento com características básicas, os 
prestadores de serviços de pagamento 
devem verificar se o consumidor já detém 
ou não uma conta de pagamento ativa ou 
equivalente no seu território com acesso a 
todas as funções indicadas no artigo 16.º.
Para efeitos de verificação, as 
informações transmitidas pelos 
consumidores sobre si próprios têm de ser 
tidas em consideração pelo prestador de 
serviços de pagamento. Os prestadores de 
serviços de pagamento não podem basear 
a sua verificação apenas em bases de 
dados oficiais quando o consumidor 
contestar de forma plausível uma entrada 
existente numa base de dados.

Or. en

Justificação

A presente alteração visa assegurar o acesso eficaz à conta de pagamento de base. Baseia-se 
num contributo avançado pela Plataforma Social e pela Associação Alemã de Organizações 
de Assistência Social Independentes.
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Alteração 556
Philippe De Backer

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 2 – parágrafo 1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

O direito de abrir uma conta de 
pagamento com características básicas 
aplica-se independentemente do local de 
residência do consumidor. Os 
Estados-Membros devem assegurar que o 
exercício deste direito não seja 
excessivamente difícil ou oneroso para o 
consumidor.
Deve ser igualmente requerido aos 
consumidores que compareçam 
pessoalmente numa sucursal do prestador 
de serviços de pagamento no 
Estado-Membro da sua escolha.

Or. en

Alteração 557
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os Estados-Membros devem 
assegurar que as autoridades competentes 
referidas no artigo 20.º determinam os 
critérios nacionais que permitem a um 
consumidor abrir uma conta de 
pagamento com características básicas.
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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Alteração 558
Sven Giegold
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Se o consumidor já detiver uma conta 
de pagamento, junto de um prestador de 
serviços de pagamento localizado no seu 
território, que lhe permita utilizar os
serviços de pagamento enumerados no 
artigo 17.º, n.º 1;

(a) Se o consumidor já detiver uma conta 
de pagamento, junto de um prestador de 
serviços de pagamento localizado no seu 
território, e tenha utilizado um ou mais 
dos serviços de pagamento enumerados no 
artigo 16.º nos últimos 12 meses. Além 
disso, os consumidores não são titulares 
de uma conta de pagamento se 
conseguirem provar o envio de um 
cancelamento do contrato atual ou se 
tiverem dado instruções ao banco para 
prestar um serviço de mudança nos 
termos do capítulo III;

Or. en

Justificação

Consumers, working in an EU country may have to have a payment account in their home 
country and in the country where they work and often live as well. The account in the home 
country would be a rather dormant one, mostly for used specific payments. This should not be 
a reason to refuse the opening of a new account in another EU country. Moreover, in practice 
it takes some time until a payment service provider has made a bank account completely 
inoperative. Thus, it should be sufficient that a consumer only proves the cancellation of the 
previous bank account or a switching. AM based on contributions by the Social Platform and 
the German Association of Independent Organisations of Welfare Work.

Alteração 559
Werner Langen

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 3 – alínea a)
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Texto da Comissão Alteração

(a) Se o consumidor já detiver uma conta 
de pagamento, junto de um prestador de 
serviços de pagamento localizado no seu 
território, que lhe permita utilizar os 
serviços de pagamento enumerados no 
artigo 17.º, n.º 1;

(a) Se o consumidor já detiver uma conta 
de pagamento, junto de um prestador de 
serviços de pagamento localizado na UE, 
que lhe permita utilizar os serviços de 
pagamento enumerados no artigo 17.º, 
n.º 1. Não é considerado detentor de uma 
conta o consumidor que possa comprovar 
a notificação da denúncia do anterior 
contrato;

Or. de

Alteração 560
Burkhard Balz

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Se o consumidor já detiver uma conta 
de pagamento, junto de um prestador de 
serviços de pagamento localizado no seu 
território, que lhe permita utilizar os 
serviços de pagamento enumerados no 
artigo 17.º, n.º 1;

(a) Se o consumidor já detiver uma conta 
de pagamento, junto de um prestador de 
serviços de pagamento localizado na 
União, que lhe permita utilizar os serviços 
de pagamento enumerados no artigo 17.º, 
n.º 1;

Or. de

Alteração 561
Syed Kamall

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Se o consumidor já detiver uma conta 
de pagamento, junto de um prestador de 
serviços de pagamento localizado no seu 
território, que lhe permita utilizar os 

(a) Se o consumidor já detiver uma conta 
de pagamento, junto de um prestador de 
serviços de pagamento localizado no seu 
território, que lhe permita utilizar os 



AM\1002485PT.doc 87/169 PE516.959v02-00

PT

serviços de pagamento enumerados no 
artigo 17.º, n.º 1;

serviços de pagamento enumerados no 
artigo 16.º, n.º 1;

Or. en

Alteração 562
Olle Ludvigsson

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Se o consumidor já detiver uma conta 
de pagamento, junto de um prestador de 
serviços de pagamento localizado no seu 
território, que lhe permita utilizar os 
serviços de pagamento enumerados no 
artigo 17.º, n.º 1;

(a) Se o consumidor já detiver uma conta 
de pagamento, junto de um prestador de 
serviços de pagamento localizado no seu 
território, que lhe permita utilizar os 
serviços de pagamento enumerados no 
artigo 16.º, n.º 1;

Or. en

Alteração 563
Sylvie Goulard

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Se o consumidor detiver uma conta de 
pagamento, junto de um prestador de 
serviços de pagamento localizado no seu 
território, que lhe permita utilizar os 
serviços de pagamento enumerados no 
artigo 17.º, n.º 1;

(a) Se o consumidor detiver uma conta de 
pagamento, junto de um prestador de 
serviços de pagamento localizado no seu 
território, que lhe permita utilizar os 
serviços de pagamento enumerados no 
artigo 16.º;

Or. fr

Alteração 564
Evelyne Gebhardt, Peter Simon
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Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Se o consumidor já detiver uma conta 
de pagamento, junto de um prestador de 
serviços de pagamento localizado no seu 
território, que lhe permita utilizar os 
serviços de pagamento enumerados no 
artigo 17.º, n.º 1;

(a) Se o consumidor já detiver uma conta 
de pagamento, junto de um prestador de 
serviços de pagamento localizado no seu 
território, que lhe permita utilizar os 
serviços de pagamento enumerados no 
artigo 16.º, n.º 1;

Or. en

Alteração 565
Werner Langen

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 3 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) Se estiver preenchida, pelo menos, 
uma das condições previstas no artigo 
18.º, alíneas a), c) e d);

Or. de

Alteração 566
Sven Giegold
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Se não estiverem preenchidas as 
condições definidas no capítulo II da 
Diretiva 2005/60.

(b) Se a vigilância da clientela realizada 
em conformidade com o artigo 8.º da 
Diretiva 2005/60 identificar um risco 
significativo de que a conta será utilizada 
em violação do direito da União.

Or. en
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Justificação

Os motivos para recusa têm de ser mais específicos. O artigo 8.º da Diretiva 2005/60 
estabelece as componentes da vigilância da clientela (identificação do beneficiário efetivo, a 
finalidade da conta, verificação da não existência de riscos de branqueamento de capitais ou 
de financiamento do terrorismo, etc.).

Alteração 567
Syed Kamall

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Se não estiverem preenchidas as 
condições definidas no capítulo II da 
Diretiva 2005/60.

(b) Se não estiverem preenchidas as 
condições definidas no capítulo II da 
Diretiva 2005/60/CE e, nomeadamente, a 
obrigação de o consumidor transmitir 
informação relativamente à finalidade e 
natureza pretendida da relação que 
justifica a abertura de uma conta de 
pagamento no Estado-Membro do 
prestador de serviços de pagamento onde 
o pedido é efetuado;

Or. en

Alteração 568
Sari Essayah

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Se não estiverem preenchidas as 
condições definidas no capítulo II da
Diretiva 2005/60.

(b) Se não estiverem preenchidas as 
condições definidas na Diretiva 2005/60
ou noutra legislação comunitária ou 
nacional relevante;

Or. en
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Justificação

A legislação em matéria de combate ao branqueamento de capitais deve ser cumprida na 
íntegra.

Alteração 569
Werner Langen

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 3 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) Se, nos últimos seis meses, o 
consumidor foi obrigado a fechar uma 
conta de pagamento com características 
básicas junto de um outro prestador de 
serviços de pagamento devido aos motivos 
enunciados no artigo 18.º, n.º 2;

Or. de

Alteração 570
Burkhard Balz

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 3 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) Se um consumidor não conseguir 
comprovar que lhe foi recusada a 
abertura de uma conta de pagamento;

Or. de

Alteração 571
Syed Kamall

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 3 – alínea b-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

(b-A) Se o consumidor não conseguir 
provar que lhe foi anteriormente negado o 
acesso a uma conta de pagamento 
«normal»;

Or. en

Alteração 572
Pablo Zalba Bidegain

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 3 – alíneas b-A) e b-B) (novas)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) Se o consumidor transmitir 
deliberadamente informações incorretas 
para obter a conta de pagamento com 
características básicas, quando as 
informações corretas teriam resultado na 
inexistência de direito à mesma;
(b-B) Se o prestador de serviços de 
pagamento tiver anteriormente 
denunciado um contrato de conta de 
pagamento com o consumidor por este a 
ter usado deliberadamente para fins 
ilícitos;

Or. en

Alteração 573
Philippe De Backer

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 3 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) Se o consumidor não conseguir 
provar que lhe foi anteriormente negado o 
acesso a uma conta de pagamento 



PE516.959v02-00 92/169 AM\1002485PT.doc

PT

«normal»;

Or. en

Alteração 574
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 3 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) Se o consumidor não conseguir 
apresentar ao prestador de serviços de 
pagamento motivos claros por que 
necessitaria de uma conta de pagamento 
com características básicas, em 
conformidade com as condições 
determinadas pelas autoridades 
competentes;

Or. en

Alteração 575
Sharon Bowles

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 3 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) Se a instituição financeira não 
conseguisse cumprir as suas obrigações 
em termos de prevenção de 
branqueamento de capitais e de combate 
ao financiamento do terrorismo;

Or. en

Alteração 576
Sari Essayah, Sampo Terho
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Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 3 – alíneas b-A) e b-B) (novas)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) Se houver fundamentos 
significativos para a recusa;
(b-B) Os fundamentos significativos estão 
ligados ao comportamento anterior do
consumidor. Estes podem estar 
relacionados com, por exemplo:
(a) infrações penais, tais como fraude 
cometida pelo consumidor;
(b) informações falsas e enganosas 
fornecidas pelo consumidor, resultando 
num acesso injustificado a uma conta de 
pagamento com características básicas;
(c) um risco para o prestador de serviços 
de pagamento de financiar atividades 
criminosas;
(d) violações fundamentais e persistentes 
do contrato; ou
(e) quaisquer outros fundamentos 
semelhantes aos enumerados no n.º 2, 
alíneas de a) a d).

Or. en

Alteração 577
Werner Langen

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 3 – alínea b-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-B) Se o consumidor não conseguir 
apresentar nenhum elemento de prova da 
sua ligação com o Estado-Membro em 
causa;

Or. de
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Alteração 578
Syed Kamall

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 3 – alínea b-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-B) Se os fundamentos para denúncia 
de contratos referidos no artigo 18.º, n.º 2, 
da presente diretiva não tiverem sido 
cumpridos aquando do pedido de uma 
conta de pagamento.

Or. en

Alteração 579
Philippe De Backer

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 3 – alínea b-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-B) Se o consumidor não conseguir 
justificar a ligação genuína conforme 
estipulado no artigo 15.º, n.º 2;

Or. en

Alteração 580
Sharon Bowles

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 3 – alínea b-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-B) Se a disponibilização da conta for 
contrária à legislação nacional; e

Or. en
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Alteração 581
Sharon Bowles

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 3 – alínea b-C) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-C) Se os prestadores de serviços de 
pagamento suspeitarem de que o 
consumidor utilizará a conta para fins 
não autorizados ou fraudulentos;

Or. en

Alteração 582
Philippe De Backer

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 3 – alínea b-C) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-C) Se o consumidor transmitir 
informações significativamente falsas;

Or. en

Alteração 583
Philippe De Backer

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 3 – alínea b-D) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-D) Se os prestadores de serviços de 
pagamento tiverem um motivo 
objetivamente justificado para 
suspeitarem de que o consumidor utilizará 
a conta para fins não autorizados ou 
fraudulentos;
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Or. en

Alteração 584
Philippe De Backer

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 3 – alínea b-E) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-E) Se a abertura de uma conta tiver 
como resultado a violação de regimes de 
sanções da UE, da ONU ou 
internacionais por parte do prestador de 
serviços de pagamento.

Or. en

Alteração 585
Werner Langen

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros devem assegurar 
que, nos casos indicados no n.º 3, o 
prestador de serviços de pagamento 
informa imediatamente o consumidor da 
recusa, por escrito e gratuitamente, exceto 
se a prestação dessa informação for 
contrária a objetivos de segurança nacional 
ou ordem pública.

4. Os Estados-Membros devem assegurar 
que, nos casos indicados no n.º 3, o 
prestador de serviços de pagamento 
informa imediatamente o consumidor da 
recusa, por escrito e gratuitamente, exceto 
se a prestação dessa informação for 
contrária a objetivos de segurança nacional 
ou ordem pública. No âmbito da 
informação por escrito, devem ser 
expressamente especificados os motivos 
da recusa. Além disso, o consumidor deve 
ser remetido para, pelo menos, uma via de 
recurso ou um serviço de aconselhamento 
gratuito ou a custo reduzido, existente no 
respetivo Estado-Membro. Os pormenores 
a este respeito devem ser definidos pelos 
Estados-Membros.
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Or. de

Alteração 586
Sven Giegold
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros devem assegurar 
que, nos casos indicados no n.º 3, o 
prestador de serviços de pagamento 
informa imediatamente o consumidor da 
recusa, por escrito e gratuitamente, exceto
se a prestação dessa informação for 
contrária a objetivos de segurança nacional 
ou ordem pública.

4. Os Estados-Membros devem assegurar 
que, nos casos indicados no n.º 3, o 
prestador de serviços de pagamento 
informa imediatamente o consumidor da 
recusa, por escrito e gratuitamente. Os 
motivos concretos para a recusa têm de 
ser declarados explicitamente nesse 
documento. Além disso, os 
Estados-Membros devem assegurar que 
os consumidores são informados sobre, 
no mínimo, um aconselhamento jurídico 
gratuito ou de preço reduzido ou sobre o 
respetivo serviço de aconselhamento e o 
órgão de resolução alternativa de litígios, 
que está disponível no respetivo 
Estado-Membro. Estas disposições não se 
aplicam se a prestação dessa informação 
for contrária a objetivos de segurança 
nacional ou ordem pública.

Or. en

Justificação

A presente alteração visa reduzir a assimetria de informação existente entre prestadores de 
serviços de pagamento e consumidores que solicitam uma conta de pagamento de base, 
promovendo assim a eficácia deste tipo de conta. Baseia-se num contributo avançado pela 
Plataforma Social, pela Associação Alemã de Mediadores de Dívidas, pela Associação Alemã 
de Organizações de Proteção do Consumidor (VZBV) e pela Associação Alemã de 
Organizações de Assistência Social Independentes.

Alteração 587
Peter Simon
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Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros devem assegurar 
que, nos casos indicados no n.º 3, o 
prestador de serviços de pagamento 
informa imediatamente o consumidor da 
recusa, por escrito e gratuitamente, exceto 
se a prestação dessa informação for 
contrária a objetivos de segurança nacional 
ou ordem pública.

4. Os Estados-Membros devem assegurar 
que, nos casos indicados no n.º 3, o 
prestador de serviços de pagamento 
informa imediatamente o consumidor dos 
motivos concretos da recusa, por escrito e 
gratuitamente, exceto se a prestação dessa 
informação for contrária a objetivos de 
segurança nacional ou ordem pública.

Na prestação de informação no contexto 
da recusa, o consumidor deve ser 
alertado, por escrito, para as eventuais 
vias de recurso ou serviços de 
aconselhamento que o poderão ajudar a 
recorrer dessa recusa. Se num 
Estado-Membro existirem várias vias de 
recurso ou vários serviços de 
aconselhamento, na prestação de 
informação deve ser especificado, por 
escrito, pelo menos uma via de recurso ou 
um serviço de aconselhamento gratuito ou 
a custo reduzido.

Or. de

Alteração 588
Evelyne Gebhardt

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros devem assegurar 
que, nos casos indicados no n.º 3, o 
prestador de serviços de pagamento 
informa imediatamente o consumidor da 
recusa, por escrito e gratuitamente, exceto 
se a prestação dessa informação for 
contrária a objetivos de segurança nacional 

4. Os Estados-Membros devem assegurar 
que, nos casos indicados no n.º 3, o 
prestador de serviços de pagamento 
informa imediatamente o consumidor da 
recusa e do motivo para a mesma, por 
escrito e gratuitamente, exceto se a 
prestação dessa informação for contrária a 
objetivos de segurança nacional ou ordem 
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ou ordem pública. pública.

Or. en

Alteração 589
Sari Essayah, Sampo Terho

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros devem assegurar 
que, nos casos indicados no n.º 3, o 
prestador de serviços de pagamento 
informa imediatamente o consumidor da 
recusa, por escrito e gratuitamente, exceto 
se a prestação dessa informação for 
contrária a objetivos de segurança nacional 
ou ordem pública.

4. Os Estados-Membros devem assegurar 
que, nos casos indicados no n.º 3, o 
prestador de serviços de pagamento 
informa imediatamente o consumidor da 
recusa, por escrito e gratuitamente, exceto 
se a prestação dessa informação for 
contrária a objetivos de segurança nacional 
ou ordem pública ou à legislação 
comunitária e nacional pertinente.

Or. en

Alteração 590
Evelyne Gebhardt, Peter Simon

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Os consumidores que já possuam 
uma conta de pagamento no 
Estado-Membro correspondente devem 
poder igualmente mudar para uma conta 
de pagamento de base, utilizando o 
serviço de mudança de conta previsto no 
artigo 10.º.

Or. en
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Alteração 591
Sari Essayah

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os Estados-Membros devem assegurar 
que, nos casos indicados no n.º 3, 
alínea b), o prestador de serviços de 
pagamento adota medidas adequadas nos 
termos do capítulo III da 
Diretiva 2005/60.

Suprimido

Or. en

Alteração 592
Sven Giegold
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Os Estados-Membros devem assegurar 
que o acesso a uma conta de pagamento 
com características básicas não impõe 
como condição a compra de serviços 
adicionais.

6. Os Estados-Membros devem assegurar 
que o acesso a uma conta de pagamento 
com características básicas não impõe 
como condição a compra de serviços 
adicionais ou de ações do prestador de 
serviços de pagamento.

Or. en

Justificação

A presente alteração visa alargar o acesso à conta de pagamento de base. Baseia-se num 
contributo avançado pela Plataforma Social e pela Associação Alemã de Organizações de 
Assistência Social Independentes.

Alteração 593
Werner Langen
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Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Os Estados-Membros devem assegurar 
que o acesso a uma conta de pagamento 
com características básicas não impõe 
como condição a compra de serviços 
adicionais.

6. Os Estados-Membros devem assegurar 
que o acesso a uma conta de pagamento 
com características básicas não impõe 
como condição a compra de serviços 
adicionais ou a aquisição de títulos de 
capital do prestador de serviços de 
pagamento.

Or. de

Alteração 594
Sven Giegold
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que uma conta de pagamento com 
características básicas inclui os seguintes 
serviços de pagamento:

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que uma conta de pagamento com 
características básicas inclui os seguintes 
serviços:

Or. en

Justificação

A presente alteração visa aumentar a eficácia da conta de pagamento de base através do 
alargamento do âmbito dos serviços que fornece. Baseia-se num contributo avançado pela 
BEUC.

Alteração 595
Evelyne Gebhardt

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 1 – parte introdutória
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Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que uma conta de pagamento com 
características básicas inclui os seguintes 
serviços de pagamento:

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que uma conta de pagamento com 
características básicas inclui os seguintes 
serviços:

Or. en

Alteração 596
Philippe De Backer

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que uma conta de pagamento com 
características básicas inclui os seguintes 
serviços de pagamento:

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que uma conta de pagamento com 
características básicas na moeda do 
Estado-Membro onde está localizado o 
prestador de serviços de pagamento inclui 
os seguintes serviços de pagamento:

Or. en

Alteração 597
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que uma conta de pagamento com 
características básicas inclui os seguintes 
serviços de pagamento:

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que uma conta de pagamento com 
características básicas na moeda do 
Estado-Membro onde está localizado o 
prestador de serviços de pagamento inclui 
os seguintes serviços de pagamento:

Or. en
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Alteração 598
Sari Essayah, Sampo Terho

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que uma conta de pagamento com 
características básicas inclui os seguintes 
serviços de pagamento:

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que uma conta de pagamento com 
características básicas inclui serviços de 
pagamento essenciais. Os 
Estados-Membros devem ter em conta a 
Recomendação 2011/442/UE quando 
determinarem quais os serviços de 
pagamento que são essenciais.

Or. en

Justificação

Esta questão deve ser regulamentada de forma menos exata, mas os Estados-Membros devem 
ter em conta a recomendação sobre contas de pagamento de base quando decidirem quais os 
serviços incluídos no pacote. Desta forma, é mais fácil ter em conta as diferenças nacionais 
na utilização de serviços de pagamento. Na Finlândia, os serviços de pagamento básicos são 
prestados igualmente por bancos sem uma rede física de sucursais e sem assistência 
monetária nas suas sucursais.

Alteração 599
Sari Essayah

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Serviços que permitam realizar todas 
as operações necessárias à abertura, à 
movimentação e ao encerramento de uma 
conta de pagamento;

Suprimido

Or. en
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Alteração 600
Philippe De Backer

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Serviços que permitam realizar todas as 
operações necessárias à abertura, à 
movimentação e ao encerramento de uma 
conta de pagamento;

(a) Serviços que permitam realizar todas as 
operações necessárias à abertura, à 
movimentação e ao encerramento de uma 
conta à ordem;

Or. en

Alteração 601
Sari Essayah

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Serviços que permitam depositar 
dinheiro numa conta de pagamento;

Suprimido

Or. en

Alteração 602
Philippe De Backer

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Serviços que permitam depositar 
dinheiro numa conta de pagamento;

(b) Serviços que permitam efetuar 
depósitos em numerário numa conta à 
ordem;

Or. en
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Alteração 603
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Serviços que permitam depositar 
dinheiro numa conta de pagamento;

(b) Serviços que permitam efetuar 
depósitos em numerário numa conta de 
pagamento;

Or. en

Alteração 604
Sari Essayah

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Serviços que permitam levantar 
dinheiro de uma conta de pagamento no 
interior da União;

Suprimido

Or. en

Alteração 605
Udo Bullmann, Peter Simon

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Serviços que permitam levantar 
dinheiro de uma conta de pagamento no 
interior da União;

(c) Serviços que permitam levantar 
dinheiro, em balcões de filiais e em caixas 
automáticas (ATM) mesmo fora do 
horário comercial, de uma conta de 
pagamento no interior da União;

Or. de
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Alteração 606
Philippe De Backer

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Serviços que permitam levantar 
dinheiro de uma conta de pagamento no 
interior da União;

(c) Serviços que permitam levantar 
dinheiro de uma conta à ordem, ao balcão 
do banco e nas caixas automáticas fora do 
horário de funcionamento do banco, de 
uma conta de pagamento no interior da 
União;

Or. en

Alteração 607
Sylvie Goulard, Jean Lambert

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Serviços que permitam levantar 
dinheiro de uma conta de pagamento no 
interior da União;

(c) Serviços que permitam levantar 
dinheiro de uma conta de pagamento no 
interior da União através dos balcões e das 
caixas automáticas (ATM), incluindo fora 
do horário de funcionamento das 
agências;

Or. fr

Alteração 608
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 1 – alínea c)
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Texto da Comissão Alteração

(c) Serviços que permitam levantar 
dinheiro de uma conta de pagamento no 
interior da União;

(c) Serviços que permitam levantar 
dinheiro de uma conta de pagamento;

Or. en

Alteração 609
Sven Giegold
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) Serviços que permitam utilizar 
caixas e terminais automáticos fora do 
horário de funcionamento normal do 
prestador de serviços de pagamento;

Or. en

Justificação

Os bancos podem limitar o acesso às caixas e terminais automáticos às suas horas de 
funcionamento, o que pode colocar problemas aos consumidores, especialmente àqueles que 
não têm acesso regular aos serviços bancários pela Internet. A presente alteração baseia-se 
num contributo avançado pela BEUC, pela Associação Alemã de Mediadores de Dívidas, 
pela Associação Alemã de Organizações de Assistência Social Independentes, pela 
Plataforma Social e pelo Grupo de Utilizadores de Serviços Financeiros.

Alteração 610
Sven Giegold
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 1 – alínea c-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-B) Extratos de conta mensais.
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Or. en

Justificação

Os extratos de conta mensais devem constar igualmente dos serviços incluídos na conta de 
pagamento de base, de modo a garantir que os consumidores estejam bem informados acerca 
dos custos da mesma. A presente alteração baseia-se num contributo avançado pela BEUC.

Alteração 611
Sari Essayah

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Execução das seguintes operações de 
pagamento no interior da União:

Suprimido

(1) Débito direto;
(2) Operações de pagamento através de 
cartão de pagamento, incluindo 
pagamentos em linha;
(3) Transferências de crédito.

Or. en

Alteração 612
Sven Giegold
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 1 – alínea d) – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

(1) Débito direto; (1) Débito direto SEPA e noutra moeda 
que não o euro;

Or. en

Justificação

O regulamento SEPA visa criar serviços de pagamento comuns em toda a UE, sendo que a 
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presente diretiva desempenha um papel essencial no cumprimento desse objetivo e, por 
conseguinte, tem de estar em conformidade com o SEPA. Da mesma forma, devem ser 
possíveis ambas as transações, em euros (transações SEPA) e noutras moedas de 
Estados-Membros, com uma conta de pagamento básico na UE. A presente alteração 
baseia-se num contributo avançado pela BEUC.

Alteração 613
Evelyne Gebhardt

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 1 – alínea d) – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

(1) Débito direto; (1) Débito direto SEPA e noutra moeda 
que não o euro;

Or. en

Alteração 614
Philippe De Backer

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 1 – alínea d) – ponto 2

Texto da Comissão Alteração

(2) Operações de pagamento através de 
cartão de pagamento, incluindo 
pagamentos em linha;

(2) Operações de pagamento através de 
cartão de débito direto, incluindo
pagamentos em linha;

Or. en

Alteração 615
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 1 – alínea d) – ponto 2
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Texto da Comissão Alteração

(2) Operações de pagamento através de 
cartão de pagamento, incluindo 
pagamentos em linha;

(2) Operações de pagamento através de 
cartão de débito, incluindo pagamentos em 
linha;

Or. en

Alteração 616
Sven Giegold
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 1 – alínea d) – ponto 2

Texto da Comissão Alteração

(2) Operações de pagamento através de 
cartão de pagamento, incluindo 
pagamentos em linha;

(2) Operações de pagamento SEPA e 
noutra moeda que não o euro através de 
cartão de pagamento, incluindo 
pagamentos em linha;

Or. en

Justificação

O regulamento SEPA visa criar serviços de pagamento comuns em toda a UE, sendo que a 
presente diretiva desempenha um papel essencial no cumprimento desse objetivo e, por 
conseguinte, tem de estar em conformidade com o SEPA. Da mesma forma, devem ser 
possíveis ambas as transações, em euros (transações SEPA) e noutras moedas de 
Estados-Membros, com uma conta de pagamento básico na UE. A presente alteração 
baseia-se num contributo avançado pela BEUC.

Alteração 617
Evelyne Gebhardt

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 1 – alínea d) – ponto 2

Texto da Comissão Alteração

(2) Operações de pagamento através de 
cartão de pagamento, incluindo 

(2) Operações de pagamento SEPA e 
noutra moeda que não o euro através de 
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pagamentos em linha; cartão de pagamento, incluindo 
pagamentos em linha;

Or. en

Alteração 618
Sven Giegold
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 1 – alínea d) – ponto 2

Texto da Comissão Alteração

(2) Operações de pagamento através de 
cartão de pagamento, incluindo
pagamentos em linha;

(2) Operações de pagamento através de 
cartão de pagamento e pagamentos em 
linha;

Or. en

Justificação

Especificamente em relação ao comércio eletrónico, os pagamentos com cartões constituem 
apenas uma parte dos processos de pagamento atualmente aplicados. De modo a permitir 
que o titular de uma conta de pagamento de base participe efetivamente em pagamentos em 
linha, deve poder utilizar processos de pagamento, que se baseiem num débito direto, como o 
sistema alemão ELV. Esta alteração baseia-se num contributo avançado pela Associação de 
Comerciantes Alemães.

Alteração 619
Sven Giegold
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 1 – alínea d) – ponto 3

Texto da Comissão Alteração

(3) Transferências de crédito. (3) Transferências de crédito SEPA e 
noutra moeda que não o euro;

Or. en
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Justificação

O regulamento SEPA visa criar serviços de pagamento comuns em toda a UE, sendo que a 
presente diretiva desempenha um papel essencial no cumprimento desse objetivo e, por 
conseguinte, tem de estar em conformidade com o SEPA. Da mesma forma, devem ser 
possíveis ambas as transações, em euros (transações SEPA) e noutras moedas de 
Estados-Membros, com uma conta de pagamento básico na UE. A presente alteração 
baseia-se num contributo avançado pela BEUC.

Alteração 620
Evelyne Gebhardt

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 1 – alínea d) – ponto 3

Texto da Comissão Alteração

(3) Transferências de crédito. (3) Transferências de crédito SEPA e 
noutra moeda que não o euro;

Or. en

Alteração 621
Udo Bullmann, Peter Simon

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 1– alínea d) – ponto 3

Texto da Comissão Alteração

(3) Transferências de crédito. (3) Transferências de crédito e ordens 
permanentes de transferência de crédito 
em terminais das filiais bancárias, em 
balcões das filiais, bem como através do 
sistema de serviços bancários em linha de 
cada banco.

Or. de

Alteração 622
Philippe De Backer
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Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 1 – alínea d) – ponto 3

Texto da Comissão Alteração

(3) Transferências de crédito. (3) Transferências de crédito e ordens 
permanentes em terminais automáticos, 
balcões do banco e através do atual 
sistema bancário em linha do respetivo 
prestador de serviços de pagamento.

Or. en

Alteração 623
Evelyne Gebhardt

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º°1 – alínea d – ponto 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) Ordens permanentes e autorizações 
de débito direto SEPA e noutra moeda 
que não o euro.

Or. en

Alteração 624
Sven Giegold
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 1 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-A) Ordens permanentes SEPA e noutra 
moeda que não o euro;

Or. en

Justificação

O regulamento SEPA visa criar serviços de pagamento comuns em toda a UE, sendo que a 
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presente diretiva desempenha um papel essencial no cumprimento desse objetivo e, por 
conseguinte, tem de estar em conformidade com o SEPA. Da mesma forma, devem ser 
possíveis ambas as transações, em euros (transações SEPA) e noutras moedas de 
Estados-Membros, com uma conta de pagamento básico na UE. A presente alteração 
baseia-se num contributo avançado pela BEUC.

Alteração 625
Werner Langen

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 1 – alínea d) – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros podem estipular 
condições especiais para a utilização dos 
sistemas de serviços bancários em linha.

Or. de

Alteração 626
Sylvie Goulard

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 1 – alínea d) – ponto 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) Ordens permanentes.

Or. fr

Alteração 627
Sari Essayah

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem 
determinar, para todos os serviços 

Suprimido
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mencionados no n.º 1, um número 
mínimo de operações oferecidas ao 
consumidor em contrapartida pelos 
encargos, caso existam, mencionados no 
artigo 17.º. Esse número mínimo de 
operações deve ser razoável e estar em 
consonância com a prática comercial 
comum no Estado-Membro em causa.

Or. en

Justificação

Os encargos têm de ser razoáveis de acordo com o artigo 17.º, pelo que não é necessário 
repetir isso aqui. A regulação de preços conduz a uma distorção dos mesmos e a problemas 
de concorrência.

Alteração 628
Olle Ludvigsson, Evelyne Gebhardt

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem 
determinar, para todos os serviços 
mencionados no n.º 1, um número 
mínimo de operações oferecidas ao 
consumidor em contrapartida pelos 
encargos, caso existam, mencionados no 
artigo 17.º. Esse número mínimo de 
operações deve ser razoável e estar em 
consonância com a prática comercial 
comum no Estado-Membro em causa.

2. Os Estados-Membros devem assegurar 
que, desde que a conta de pagamento com 
características básicas seja operada pelo 
consumidor para utilização pessoal, não 
existem limites quanto ao número de 
operações que serão oferecidas ao 
consumidor nos termos das regras 
específicas de estabelecimento de preços 
definidas no artigo 17.º.

Or. en

Justificação

Se o número de operações for limitado a menos do que seria considerado utilização pessoal, 
o custo real para o consumidor por uma conta de pagamento poderia ser, afinal, muito 
elevado. Este facto seria contrário ao objetivo de reduzir a exclusão financeira.
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Alteração 629
Sven Giegold
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem determinar, 
para todos os serviços mencionados no 
n.º 1, um número mínimo de operações 
oferecidas ao consumidor em contrapartida 
pelos encargos, caso existam, mencionados 
no artigo 17.º. Esse número mínimo de 
operações deve ser razoável e estar em 
consonância com a prática comercial 
comum no Estado-Membro em causa.

2. Os Estados-Membros devem determinar, 
para todos os serviços mencionados no 
n.º 1, um número mínimo de operações 
oferecidas ao consumidor em contrapartida 
pelos encargos, caso existam, mencionados 
no artigo 17.º. Esse número mínimo de 
operações deve ser razoável e estar em 
consonância com a prática comercial 
comum no Estado-Membro em causa e 
deve ser no mínimo de 15 por mês.

Or. en

Justificação

A presente alteração visa assegurar que a conta bancária de base serve efetivamente o 
interesse dos seus utilizadores. Baseia-se nos contributos avançados pela Associação Alemã 
de Mediadores de Dívidas, pela Plataforma Social e pela Associação Alemã de Organizações 
de Assistência Social Independentes.

Alteração 630
Philippe De Backer

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem
determinar, para todos os serviços 
mencionados no n.º 1, um número mínimo 
de operações oferecidas ao consumidor em 
contrapartida pelos encargos, caso existam, 
mencionados no artigo 17.º. Esse número 
mínimo de operações deve ser razoável e 
estar em consonância com a prática 
comercial comum no Estado-Membro em 

2. A Comissão Europeia deve determinar, 
para todos os serviços mencionados no 
n.º 1, um número mínimo de operações 
oferecidas ao consumidor em contrapartida 
pelos encargos, caso existam, mencionados 
no artigo 17.º. Esse número mínimo de 
operações deve ser razoável e estar em 
consonância com a prática comercial 
comum na União.
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causa.

Or. en

Alteração 631
Sylvie Goulard, Jean Lambert

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem
determinar, para todos os serviços 
mencionados no n.º 1, um número mínimo 
de operações oferecidas ao consumidor em 
contrapartida pelos encargos, caso existam, 
mencionados no artigo 17.º. Esse número 
mínimo de operações deve ser razoável e 
estar em consonância com a prática 
comercial comum no Estado-Membro em 
causa.

2. A Comissão deve determinar, para todos 
os serviços mencionados no n.º 1, um 
número mínimo de operações oferecidas ao 
consumidor em contrapartida pelos 
encargos, caso existam, mencionados no 
artigo 17.º. Esse número mínimo de 
operações deve ser razoável e estar em 
consonância com a prática comercial 
comum na União Europeia.

Or. fr

Alteração 632
Sven Giegold
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros devem assegurar 
que o consumidor pode gerir e iniciar 
operações de pagamento a partir da sua 
conta de pagamento com características 
básicas através dos serviços bancários pela 
Internet do prestador de serviços de 
pagamento, se for o caso.

3. Os Estados-Membros devem assegurar 
que o consumidor pode gerir e iniciar 
operações de pagamento a partir da sua 
conta de pagamento com características 
básicas através do balcão ou dos serviços 
bancários pela Internet do prestador de 
serviços de pagamento, se for o caso. Por 
conseguinte, o prestador de serviços de 
pagamento deve disponibilizar ao 
consumidor um instrumento de 
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pagamento que permita iniciar 
pagamentos não em numerário através da 
utilização do IBAN e de uma chave 
bancária em linha escrita ou possível de 
ler eletronicamente, se for o caso.

Or. en

Justificação

As argued by the Social Platform, it should be ensured that consumers can manage their 
payment transaction the payment providers´ branch network. Furthermore, it is crucial to 
allow users of basic payment accounts to participate in current payment technologies, such as 
the ELV debit system and its future evolutions. Therefore, it should be ensured that these 
customers receive a payment instrument (such as a card), which fulfils the necessary 
technical standards, especially providing the IBAN. Thus, the second part of this amendment 
also aims at promoting the effective implementation of SEPA. It is based on a contribution by 
Association of German Retailers.

Alteração 633
Philippe De Backer

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros devem assegurar 
que o consumidor pode gerir e iniciar 
operações de pagamento a partir da sua 
conta de pagamento com características 
básicas através dos serviços bancários pela 
Internet do prestador de serviços de 
pagamento, se for o caso.

3. Os Estados-Membros devem assegurar 
que o consumidor pode gerir e iniciar 
operações de pagamento a partir da sua 
conta de pagamento com características 
básicas através do balcão e dos serviços 
bancários pela Internet do prestador de 
serviços de pagamento, se for o caso.

Or. en

Alteração 634
Sven Giegold

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 4
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Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros devem assegurar 
que não é oferecida ao consumidor 
qualquer possibilidade de saldo a 
descoberto no quadro da sua conta de 
pagamento com características básicas.

4. Os Estados-Membros devem assegurar 
que o consumidor pode ter acesso à
possibilidade de saldo a descoberto no 
quadro da sua conta de pagamento com 
características básicas. As condições de 
acesso a esta possibilidade devem ser 
totalmente transparentes e acordadas pelo 
prestador de serviços de pagamento e o 
consumidor. O direito de acesso à
possibilidade de saldo a descoberto 
depende da avaliação feita pelo prestador 
de serviços de pagamento à solvabilidade 
do consumidor. O montante de saldo a 
descoberto deve estar limitado ao 
rendimento bruto mensal do titular da 
conta.

Or. en

Justificação

A presente alteração visa possibilitar um crédito limitado de saldo a descoberto aos 
utilizadores de uma conta de pagamento de base, sob condição de suficiente solvabilidade, o 
que será avaliado pelo prestador de serviços de pagamento. Da mesma forma, os 
consumidores com recursos financeiros limitados mas adequados devem ter a possibilidade 
de utilizar créditos de saldo a descoberto. A presente alteração baseia-se nos contributos 
avançados pela Associação Alemã de Organizações de Proteção do Consumidor (VZBV) e 
pela Rede Europeia de Instituições de Crédito Mutualistas.

Alteração 635
Evelyne Gebhardt

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros devem assegurar 
que não é oferecida ao consumidor 
qualquer possibilidade de saldo a 
descoberto no quadro da sua conta de 
pagamento com características básicas.

4. Os Estados-Membros devem assegurar 
que não é oferecida ao consumidor 
qualquer possibilidade de saldo a 
descoberto no quadro da sua conta de 
pagamento com características básicas. 
Contudo, os Estados-Membros deverão ter 
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a faculdade de autorizar, se adequado, os 
prestadores de serviços de pagamento a 
concederem pequenos saques a 
descoberto para a cobertura de saldos 
negativos temporários. Os encargos 
cobrados pelos referidos saques a 
descoberto ou produtos de crédito não 
incluídos na conta de pagamento deverão 
ser transparentes e pelo menos tão 
favoráveis como a política de preços 
habitual do prestador.

Or. en

Alteração 636
Sylvie Goulard, Jean Lambert

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros devem assegurar 
que não é oferecida ao consumidor 
qualquer possibilidade de saldo a 
descoberto no quadro da sua conta de 
pagamento com características básicas.

4. Os Estados-Membros devem assegurar 
que não é oferecida ao consumidor 
qualquer possibilidade de saldo a 
descoberto no quadro da sua conta de 
pagamento com características básicas, 
salvo um mecanismo de antecipação de 
pagamentos temporário para pequenos 
montantes.

Or. fr

Justificação

É importante ter acesso a um mecanismo de antecipação de pagamentos para compensar o 
facto de as datas de débito e de crédito das operações na conta não estarem sob o controlo 
do consumidor. Não se trata de um crédito, mas de uma margem de reserva que permite 
evitar a recusa das transações por falta de fundos.

Alteração 637
Claude Moraes, Arlene McCarthy
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Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Os Estados-Membros devem 
assegurar que os prestadores de serviços 
de pagamento oferecem a todos os
consumidores informação, instalações, 
caixas automáticas e um sistema em linha 
acessíveis, bem como alternativas a 
serviços digitais.

Or. en

Alteração 638
Sylvie Goulard, Jean Lambert

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 4-A – (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos de execução em conformidade com o 
artigo 25.º para determinar o número de 
operações visadas no n.º 2.

Or. fr

Alteração 639
Sven Giegold
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 17 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que os serviços indicados no artigo 16.º são 
oferecidos pelos prestadores de serviços de 
pagamento a título gratuito ou mediante 

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que os serviços indicados no artigo 16.º são 
oferecidos pelos prestadores de serviços de 
pagamento a título gratuito ou mediante 
um encargo razoável, que não deve, em 



PE516.959v02-00 122/169 AM\1002485PT.doc

PT

um encargo razoável. qualquer caso, ser superior aos encargos 
aplicados aos serviços de pagamento 
ligados ao serviço modelo da conta de 
pagamento que o prestador vendeu à 
maioria dos seus clientes.

Or. en

Justificação

A presente alteração visa assegurar que são cobrados encargos razoáveis pela conta de 
pagamento de base. Baseia-se num contributo avançado pela Associação Alemã de 
Organizações de Proteção do Consumidor (VZBV), pela Associação Alemã de Mediadores de 
Dívidas, pela Plataforma Social e pela Associação Alemã de Organizações de Assistência 
Social Independentes.

Alteração 640
Sari Essayah

Proposta de diretiva
Artigo 17 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que os serviços indicados no artigo 16.º são 
oferecidos pelos prestadores de serviços de 
pagamento a título gratuito ou mediante 
um encargo razoável.

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que os serviços indicados no artigo 16.º são 
oferecidos pelos prestadores de serviços de 
pagamento mediante um encargo razoável.

Or. en

Justificação

Não existem serviços de pagamento gratuitos.

Alteração 641
Sharon Bowles

Proposta de diretiva
Artigo 17 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem assegurar 1. Os Estados-Membros devem assegurar 
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que os serviços indicados no artigo 16.º são 
oferecidos pelos prestadores de serviços de 
pagamento a título gratuito ou mediante 
um encargo razoável.

que os serviços indicados no artigo 16.º são 
oferecidos pelos prestadores de serviços de 
pagamento a um preço reduzido para o 
consumidor.

Or. en

Alteração 642
Claude Moraes, Arlene McCarthy

Proposta de diretiva
Artigo 17 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que os serviços indicados no artigo 16.º são 
oferecidos pelos prestadores de serviços de 
pagamento a título gratuito ou mediante 
um encargo razoável.

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que os serviços indicados no artigo 16.º são 
oferecidos pelos prestadores de serviços de 
pagamento a título gratuito, 
nomeadamente para pessoas com baixos 
rendimentos que recebam prestações 
sociais, ou mediante um encargo razoável.

Or. en

Alteração 643
Evelyne Gebhardt, Peter Simon

Proposta de diretiva
Artigo 17 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que os serviços indicados no artigo 16.º são 
oferecidos pelos prestadores de serviços de 
pagamento a título gratuito ou mediante 
um encargo razoável.

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que os serviços indicados no artigo 16.º são 
oferecidos pelos prestadores de serviços de 
pagamento a título gratuito ou mediante 
um encargo simbólico.

Or. en
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Alteração 644
Sven Giegold
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 17 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem assegurar 
que os encargos cobrados ao consumidor 
por incumprimento dos seus compromissos 
estabelecidos no contrato-quadro sejam 
razoáveis.

2. Os Estados-Membros devem assegurar 
que os encargos cobrados ao consumidor 
por incumprimento dos seus compromissos 
estabelecidos no contrato-quadro sejam 
razoáveis. Não devem ser cobrados 
encargos ao consumidor em situações 
alheias à sua vontade, tais como 
pagamentos recorrentes rejeitados devido 
a atrasos nos pagamentos a receber.

Or. en

Justificação

O consumidor não deve suportar quaisquer encargos ou sanções resultantes de 
circunstâncias alheias à sua vontade, tais como fundos insuficientes na sua conta devido a 
atrasos no pagamento de salários ou de prestações sociais (por exemplo, débitos diretos 
recorrentes debitados sempre na mesma data). Nestas situações, o prestador de serviços de 
pagamento não deve cobrar ao consumidor encargos por pagamento rejeitado. A presente 
alteração baseia-se num contributo avançado pela BEUC.

Alteração 645
Evelyne Gebhardt

Proposta de diretiva
Artigo 17 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem assegurar 
que os encargos cobrados ao consumidor 
por incumprimento dos seus compromissos 
estabelecidos no contrato-quadro sejam 
razoáveis.

2. Os Estados-Membros devem assegurar 
que os encargos cobrados ao consumidor 
por incumprimento dos seus compromissos 
estabelecidos no contrato-quadro sejam 
razoáveis. Em situações alheias à sua 
vontade, não devem ser cobrados 
quaisquer encargos ao consumidor, tais 
como em casos de pagamentos recorrentes 
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rejeitados devido a atrasos num 
pagamento a receber.

Or. en

Alteração 646
Olle Ludvigsson, Evelyne Gebhardt

Proposta de diretiva
Artigo 17 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem assegurar 
que os encargos cobrados ao consumidor 
por incumprimento dos seus compromissos 
estabelecidos no contrato-quadro sejam 
razoáveis.

2. Os Estados-Membros devem assegurar 
que os encargos cobrados ao consumidor 
por incumprimento dos seus compromissos 
estabelecidos no contrato-quadro sejam 
razoáveis e nunca superiores aos da 
política de preços habitual do fornecedor.

Or. en

Alteração 647
Olle Ludvigsson

Proposta de diretiva
Artigo 17 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os Estados-Membros devem exigir 
aos prestadores de serviços de pagamento 
que assegurem que, de entre os produtos 
que oferecem, a conta de pagamento com 
características básicas seja sempre a 
conta mais acessível em termos de 
encargos para a utilização dos serviços 
enumerados no artigo 16.º, n.º 1.

Or. en

Justificação

Não faria sentido os prestadores terem a liberdade de tornar as contas de base mais 
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dispendiosas do que outras.

Alteração 648
Evelyne Gebhardt, Peter Simon

Proposta de diretiva
Artigo 17 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Nos casos em que os serviços 
indicados no artigo 16.º não forem 
oferecidos gratuitamente, os 
Estados-Membros devem também 
assegurar que as autoridades competentes 
estabelecem um limite máximo para o 
montante total dos encargos simbólicos 
cobrados num ano por um prestador de 
serviços de pagamento ao consumidor.

Or. en

Alteração 649
Olle Ludvigsson, Emilie Turunen

Proposta de diretiva
Artigo 17 – n.º 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-B. Os Estados-Membros devem 
estabelecer um limite máximo razoável 
para o montante total de encargos 
cobrados num ano por um prestador de 
serviços de pagamento ao consumidor 
pelos serviços enumerados no artigo 16.º, 
n.º 1.

Or. en

Alteração 650
Evelyne Gebhardt
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Proposta de diretiva
Artigo 17 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros devem assegurar 
que as autoridades competentes definem o 
que constitui um encargo razoável por 
aplicação de um ou mais dos seguintes 
critérios:

Suprimido

(a) Níveis de rendimento nacionais;
(b) Encargos médios associados às contas 
de pagamento no Estado-Membro;
(c) Custos totais relacionados com o 
fornecimento de uma conta de pagamento 
com características básicas;
(d) Preços nacionais no consumidor.

Or. en

Alteração 651
Werner Langen

Proposta de diretiva
Artigo 17 – n.º 3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros devem assegurar 
que as autoridades competentes definem o 
que constitui um encargo razoável por 
aplicação de um ou mais dos seguintes 
critérios:

3. Os Estados-Membros devem assegurar 
que as autoridades competentes definem o 
que constitui um encargo razoável por 
aplicação de um ou mais dos seguintes 
critérios ou de outros:

Or. de

Alteração 652
Olle Ludvigsson, Emilie Turunen

Proposta de diretiva
Artigo 17 – n.º 3 – parte introdutória
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Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros devem assegurar 
que as autoridades competentes definem o 
que constitui um encargo razoável por 
aplicação de um ou mais dos seguintes 
critérios:

3. Os Estados-Membros devem assegurar 
que as autoridades competentes definem o 
que constitui um encargo razoável, bem 
como um limite máximo razoável para o 
montante total de encargos cobrados num 
ano, por aplicação de um ou mais dos 
seguintes critérios:

Or. en

Alteração 653
Olle Ludvigsson

Proposta de diretiva
Artigo 17 – n.º 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Níveis de rendimento nacionais; (a) Níveis de rendimento nacionais, 
nomeadamente no que respeita ao 
rendimento médio de pessoas que vivem 
em risco de pobreza ou de exclusão social;

Or. en

Justificação

Para que a oferta de contas de pagamento de base seja realmente significativa, pessoas de 
todos os grupos de rendimentos devem conseguir suportá-las. Caso contrário, apenas 
cimentará a exclusão social.

Alteração 654
Olle Ludvigsson

Proposta de diretiva
Artigo 17 – n.º 3 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Custos totais relacionados com o 
fornecimento de uma conta de pagamento 

(c) O perfil de custos / receitas de oferecer 
uma conta de pagamento com 
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com características básicas; características básicas como complemento 
da linha de produtos regular;

Or. en

Alteração 655
Werner Langen

Proposta de diretiva
Artigo 17 – n.º 3 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os encargos associados a uma conta de 
pagamento com características básicas 
devem, comparativamente aos demais 
produtos oferecidos pelos prestadores de 
serviços de pagamento e 
independentemente da base de 
comparação, ser sempre alinhados pela 
conta mais favorável para a execução de 
operações de pagamento básicas ou não 
devem ser superiores àqueles encargos 
cobrados pelo respetivo prestador de 
serviços de pagamento em relação ao 
modelo de conta mais comummente 
atribuído ao consumidor.

Or. de

Alteração 656
Sari Essayah

Proposta de diretiva
Artigo 17 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A EBA deve desenvolver orientações 
nos termos do artigo 16.º do 
Regulamento (UE) n.º 1093/2010 para 
auxiliar as autoridades competentes.

Suprimido

Or. en
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Alteração 657
Evelyne Gebhardt

Proposta de diretiva
Artigo 17 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A EBA deve desenvolver orientações 
nos termos do artigo 16.º do 
Regulamento (UE) n.º 1093/2010 para 
auxiliar as autoridades competentes.

Suprimido

Or. en

Alteração 658
Sari Essayah

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os Estados-Membros devem 
assegurar que os prestadores de serviços 
de pagamento podem denunciar 
unilateralmente um contrato-quadro, em 
termos e condições não discriminatórias e 
razoáveis, em conformidade com a 
legislação comunitária e nacional 
pertinente.

Or. en

Alteração 659
Udo Bullmann, Peter Simon

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 2 – parte introdutória



AM\1002485PT.doc 131/169 PE516.959v02-00

PT

Texto da Comissão Alteração

2. O prestador de serviços de pagamento 
pode denunciar unilateralmente um 
contrato-quadro se estiver preenchida pelo 
menos uma das seguintes condições:

2. O prestador de serviços de pagamento só 
poderá denunciar unilateralmente um 
contrato-quadro se estiver preenchida pelo 
menos uma das seguintes condições:

Or. de

Alteração 660
Sari Essayah

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. O prestador de serviços de pagamento 
pode denunciar unilateralmente um 
contrato-quadro se estiver preenchida pelo 
menos uma das seguintes condições:

2. O prestador de serviços de pagamento 
pode denunciar unilateralmente um 
contrato-quadro por exemplo se:

Or. en

Justificação

One needs to take account other legislation on contractual relationships. "Criminal activities" 
may often not be proved. Criminal law is national and all breaches of a contract may not 
have been criminalized, but according to consumer protection legislation they are valid 
grounds. Asiakkaan toiminta saattaa edellyttää välitöntä tilin sulke-mista, oli kyseessä 
perusmaksutili tai ei. Miten otetaan huomioon esimerkiksi pankin velvollisuus estää 
maksujär-jestelmien lainvastainen (<> rikollinen) käyttö? Pitäisikö tilin käytön antaa jatkua 
vähintään 2 kuukautta ennen kuin sopimuksen saa yksipuolisesti päätettyä tai tilin käytön saa 
estettyä? Entä kuluttajan toistuvat olennaiset sopi-musrikkomukset?Miten esimerkiksi EU:n 
finanssipakotelistat ja varojen jäädyttäminen, EAPO, kansallinen turvaamistoimia koske-va 
lainsäädäntö (esim. UK/takavarikko) voidaan ottaa huomioon? Perusmaksutilitkään eivät ole 
erityisasemassa.Komission perusmaksutilisuosituksen resitaalin 8 kohdan mukaan suositus ei 
rajoita maksupalveluntarjoajan velvol-lisuutta irtisanoa tavanomaista maksutiliä koskeva 
sopi-mus erityisolosuhteissa asiaa koskevan unionin tai kansal-lisen lainsäädännön 
perusteella, esimerkiksi rahanpesun ja terrorismin torjuntaa koskevan lainsäädännön tai 
rikosten torjuntaa ja tutkintaa koskevan lainsäädännön perusteella.
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Alteração 661
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. O prestador de serviços de pagamento 
pode denunciar unilateralmente um 
contrato-quadro se estiver preenchida pelo 
menos uma das seguintes condições:

2. O prestador de serviços de pagamento 
pode denunciar unilateralmente um 
contrato-quadro por razões imperiosas a 
serem determinadas pelos 
Estados-Membros e que devem incluir as 
seguintes condições:

Or. en

Alteração 662
Philippe De Backer

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) O consumidor utilizou deliberadamente 
a conta para atividades criminosas;

(a) O consumidor utilizou ou abusou 
deliberadamente da conta para fins ilícitos;

Or. en

Alteração 663
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) O consumidor utilizou deliberadamente 
a conta para atividades criminosas;

(a) O consumidor abusou deliberadamente 
dos serviços da conta incluindo para 
atividades criminosas;

Or. en
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Alteração 664
Sari Essayah, Sampo Terho

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) O consumidor utilizou deliberadamente
a conta para atividades criminosas;

(a) O consumidor utilizou ou abusou da
conta para fins ilícitos;

Or. en

Alteração 665
Sari Essayah, Sampo Terho

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Não foi efetuada qualquer transação 
na conta durante mais de 12 meses 
consecutivos;

Suprimido

Or. en

Justificação

Não é raro que uma conta não seja utilizada durante algum tempo. Na Finlândia, um 
prestador de serviços de pagamento não tem de pagar juros após 10 anos sem utilização. O 
titular da conta mantém o direito de recolher os depósitos. Não é evidente se é juridicamente 
possível um banco encerrar uma conta de forma unilateral.

Alteração 666
Burkhard Balz

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Não foi efetuada qualquer transação na (b) Não foi efetuada qualquer transação na 
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conta durante mais de 12 meses 
consecutivos;

conta durante mais de 12 meses 
consecutivos e não foram pagos os custos 
devidos ao prestador de serviços de 
pagamento;

Or. de

Alteração 667
Sven Giegold
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Não foi efetuada qualquer transação na 
conta durante mais de 12 meses
consecutivos;

(b) Não foi efetuada qualquer transação na 
conta durante mais de 24 meses
consecutivos, desde que o consumidor 
tenha dado o seu consentimento;

Or. en

Justificação

A presente alteração visa garantir uma oferta de serviço adequada em relação à conta de 
pagamento de base, aumentando, assim, a sua eficácia. Baseia-se num contributo avançado 
pela BEUC.

Alteração 668
Peter Simon

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Não foi efetuada qualquer transação na 
conta durante mais de 12 meses
consecutivos;

(b) Não foi efetuada qualquer transação na 
conta durante mais de 24 meses
consecutivos;

Or. de
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Alteração 669
Olle Ludvigsson

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) O consumidor forneceu 
deliberadamente informações incorretas 
para obter a conta de pagamento com 
características básicas, quando as 
informações corretas teriam resultado na 
inexistência de um direito à mesma;

(c) O consumidor forneceu 
deliberadamente informações incorretas 
para obter a conta de pagamento com 
características básicas, quando as 
informações corretas teriam resultado na 
recusa do pedido;

Or. en

Alteração 670
Burkhard Balz

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) O consumidor já não reside legalmente 
na União ou abriu, posteriormente, uma 
segunda conta de pagamento no 
Estado-Membro onde já detinha uma 
conta de pagamento com características 
básicas.

(d) O consumidor já não reside legalmente 
na União ou abriu, posteriormente, uma 
segunda conta de pagamento com 
características básicas na União.

Or. de

Alteração 671
Sven Giegold
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) O consumidor já não reside legalmente (d) O consumidor já não reside legalmente 
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na União ou abriu, posteriormente, uma 
segunda conta de pagamento no 
Estado-Membro onde já detinha uma conta 
de pagamento com características básicas.

ou já não está a residir na União e não 
cumpre os critérios do artigo 15.º ou abriu, 
posteriormente, uma segunda conta de 
pagamento no Estado-Membro onde já 
detinha uma conta de pagamento com 
características básicas.

Or. en

Justificação

A presente alteração visa obter uma oferta de serviço adequada em relação à conta de 
pagamento de base, aumentando assim a sua eficácia. Baseia-se nos contributos avançados 
pela Plataforma Social, pela Associação Alemã de Mediadores de Dívidas e pela Associação 
Alemã de Organizações de Assistência Social Independentes.

Alteração 672
Werner Langen

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) O consumidor já não reside legalmente 
na União ou abriu, posteriormente, uma 
segunda conta de pagamento no 
Estado-Membro onde já detinha uma 
conta de pagamento com características 
básicas.

(d) O consumidor já não permanece
legalmente na União ou abriu, 
posteriormente, uma segunda conta de 
pagamento na UE.

Or. de

Alteração 673
Udo Bullmann, Peter Simon

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) O consumidor já não reside legalmente 
na União ou abriu, posteriormente, uma 
segunda conta de pagamento no 

(d) O consumidor já não permanece 
legalmente na União ou abriu, 
posteriormente, uma segunda conta de 
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Estado-Membro onde já detinha uma conta 
de pagamento com características básicas.

pagamento no Estado-Membro onde já 
detinha uma conta de pagamento com 
características básicas.

Or. de

Alteração 674
Burkhard Balz

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 2 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-A) O consumidor é considerado 
culpado de causar grandes distúrbios e de 
pôr em perigo os funcionários ou clientes 
do prestador de serviços de pagamento.

Or. de

Alteração 675
Peter Simon

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 2 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-A) O consumidor, com o seu 
comportamento, põe em perigo ou 
incomoda de forma intoleravelmente 
grosseira os funcionários ou outros 
clientes da instituição de crédito.

Or. de

Alteração 676
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot
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Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 2 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-A) O consumidor assedia de forma 
grosseira ou coloca em perigo outros 
consumidores ou funcionários do banco;

Or. en

Alteração 677
Philippe De Backer

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 2 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-A) Se o consumidor viola grave ou 
persistentemente quaisquer termos do 
contrato;

Or. en

Alteração 678
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 2 – alínea d-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-B) O consumidor infringe outras 
disposições do contrato.

Or. en

Alteração 679
Sari Essayah, Sampo Terho
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Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 2 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-A) O consumidor forneceu 
informações falsas ou enganosas 
relativamente a aspetos essenciais para a 
relação contratual;

Or. en

Alteração 680
Philippe De Backer

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 2 – alínea d-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-B) Se não estiver garantido que o 
banco irá receber o pagamento dos 
habituais encargos acordados para o 
funcionamento e utilização da conta;

Or. en

Alteração 681
Sari Essayah, Sampo Terho

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 2 – alínea d-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-B) Se o consumidor violou um aspeto 
fundamental do contrato;

Or. en

Alteração 682
Philippe De Backer
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Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 2 – alínea d-C) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-C) Se o consumidor não cumpre de 
alguma forma o acordado.

Or. en

Alteração 683
Sari Essayah

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 2 – alínea d-C) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-C) O consumidor rejeitou uma oferta 
de termos e condições alterados feita pelo 
prestador de serviços de pagamento em 
conformidade com a Diretiva 2007/64/CE.

Or. en

Alteração 684
Sari Essayah, Sampo Terho

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Nestes ou em casos semelhantes, o 
prestador de serviços de pagamento tem o 
direito de denunciar o contrato 
imediatamente ou logo que possível.

Or. en

Justificação

Determinado comportamento por parte de um cliente pode requerer o encerramento imediato 
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da conta. É necessário ter-se em consideração a obrigação dos prestadores de serviços de 
pagamento de combaterem a utilização ilícita de sistemas de pagamento. E relativamente às 
listas para combate ao branqueamento de capitais e o congelamento dos bens, a decisão 
europeia de arresto de contas, etc.? O Considerando 8 refere isso, por exemplo, no caso do 
terrorismo ou do combate ao branqueamento de capitais.

Alteração 685
Sari Essayah

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-B. O direito de o prestador de serviços 
de pagamento denunciar um 
contrato-quadro aplica-se sem prejuízo 
das obrigações de denunciar o contrato 
ou de suspender a oferta do serviço nos 
termos da legislação comunitária e 
nacional pertinente.

Or. en

Alteração 686
Sven Giegold
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros devem assegurar 
que o prestador de serviços de pagamento, 
ao denunciar o contrato de uma conta de 
pagamento com características básicas, 
informa o consumidor dos motivos e da 
justificação para a denúncia com pelo 
menos 2 meses de antecedência em relação 
à sua entrada em vigor, por escrito e 
gratuitamente.

3. Os Estados-Membros devem assegurar 
que o prestador de serviços de pagamento, 
ao denunciar o contrato de uma conta de 
pagamento com características básicas, 
informa o consumidor dos motivos e da 
justificação para a denúncia com pelo 
menos 2 meses de antecedência em relação 
à sua entrada em vigor, por escrito e 
gratuitamente. O ónus da prova recai 
sobre o prestador de serviços de 
pagamento. Além disso, os 
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Estados-Membros devem assegurar que 
os consumidores são informados sobre, 
no mínimo, um aconselhamento jurídico 
gratuito ou de preço reduzido ou sobre o 
serviço de aconselhamento e o órgão de 
resolução alternativa de litígios, que está 
disponível no respetivo Estado-Membro.

Or. en

Justificação

A presente alteração visa obter uma oferta adequada da conta de pagamento de base, 
aumentando assim a sua eficácia. Baseia-se nos contributos avançados pela BEUC, pela 
Plataforma Social, pela Associação Alemã de Mediadores de Dívidas e pela Associação 
Alemã de Organizações de Assistência Social Independentes.

Alteração 687
Olle Ludvigsson

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros devem assegurar 
que o prestador de serviços de pagamento, 
ao denunciar o contrato de uma conta de 
pagamento com características básicas, 
informa o consumidor dos motivos e da 
justificação para a denúncia com pelo 
menos 2 meses de antecedência em relação
à sua entrada em vigor, por escrito e 
gratuitamente.

3. Os Estados-Membros devem assegurar 
que o prestador de serviços de pagamento, 
ao denunciar o contrato de uma conta de 
pagamento com características básicas, 
informa o consumidor dos motivos e da 
justificação para a denúncia, bem como dos 
mecanismos de resolução alternativa de 
litígios disponíveis, com pelo menos 
2 meses de antecedência em relação à sua 
entrada em vigor, por escrito e 
gratuitamente.

Or. en

Alteração 688
Werner Langen

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 3
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Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros devem assegurar 
que o prestador de serviços de pagamento, 
ao denunciar o contrato de uma conta de 
pagamento com características básicas, 
informa o consumidor dos motivos e da 
justificação para a denúncia com pelo 
menos 2 meses de antecedência em relação 
à sua entrada em vigor, por escrito e 
gratuitamente.

3. Os Estados-Membros devem assegurar 
que o prestador de serviços de pagamento, 
ao denunciar o contrato de uma conta de 
pagamento com características básicas, 
informa o consumidor dos motivos e da 
justificação para a denúncia com pelo 
menos 2 meses de antecedência em relação 
à sua entrada em vigor, por escrito e 
gratuitamente. No âmbito da notificação 
escrita da denúncia, o consumidor deve 
ser remetido para, pelo menos, uma via de 
recurso ou um serviço de aconselhamento 
gratuito ou a custo reduzido, existente no 
respetivo Estado-Membro. Os pormenores 
a este respeito devem ser definidos pelos 
Estados-Membros.

Or. de

Alteração 689
Philippe De Backer

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros devem assegurar 
que o prestador de serviços de pagamento, 
ao denunciar o contrato de uma conta de 
pagamento com características básicas, 
informa o consumidor dos motivos e da 
justificação para a denúncia com pelo 
menos 2 meses de antecedência em relação 
à sua entrada em vigor, por escrito e 
gratuitamente.

3. Os Estados-Membros devem assegurar 
que o prestador de serviços de pagamento, 
ao denunciar o contrato de uma conta de 
pagamento com características básicas, 
informa o consumidor dos motivos e da 
justificação para a denúncia com pelo 
menos 2 meses de antecedência em relação 
à sua entrada em vigor, por escrito e 
gratuitamente, exceto se a prestação dessa 
informação for contrária a objetivos de 
segurança nacional ou de ordem pública.

Or. en
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Alteração 690
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros devem assegurar 
que o prestador de serviços de pagamento, 
ao denunciar o contrato de uma conta de 
pagamento com características básicas, 
informa o consumidor dos motivos e da 
justificação para a denúncia com pelo 
menos 2 meses de antecedência em relação 
à sua entrada em vigor, por escrito e 
gratuitamente.

3. Os Estados-Membros devem assegurar 
que o prestador de serviços de pagamento, 
ao denunciar o contrato de uma conta de 
pagamento com características básicas, 
informa o consumidor dos motivos e da 
justificação para a denúncia com pelo 
menos 2 meses de antecedência em relação 
à sua entrada em vigor, por escrito e 
gratuitamente, exceto se existir a suspeita 
de que o consumidor utiliza a conta de 
pagamento para atividades criminosas ou 
fraudulentas, podendo nesse caso o 
contrato ser denunciado de imediato.

Or. en

Alteração 691
Sari Essayah, Sampo Terho

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros devem assegurar 
que o prestador de serviços de pagamento, 
ao denunciar o contrato de uma conta de 
pagamento com características básicas, 
informa o consumidor dos motivos e da 
justificação para a denúncia com pelo 
menos 2 meses de antecedência em 
relação à sua entrada em vigor, por escrito 
e gratuitamente.

3. Os Estados-Membros devem assegurar 
que o prestador de serviços de pagamento, 
ao denunciar o contrato de uma conta de 
pagamento com características básicas, 
informa o consumidor dos motivos e da 
justificação para a denúncia antes da sua 
entrada em vigor, por escrito e 
gratuitamente, salvo se disposto em 
contrário pela legislação comunitária ou 
nacional pertinente.

Or. en
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Justificação

Informar o cliente pode ser proibido por outra legislação (combate ao branqueamento de 
capitais, lei relativa à polícia, etc.). Na medida em que o artigo 18.º, n.º 1, se refere ao 
tempo-limite da denúncia de prestação de serviços (no mínimo dois meses), não é necessário 
referir isso aqui. Quaisquer exceções ao prazo de denúncia foram definidas no artigo 18.º, 
n.º 2.

Alteração 692
Jürgen Klute

Proposta de diretiva
Artigo 19 – título

Texto da Comissão Alteração

Informação geral sobre as contas de 
pagamento com características básicas

Requisitos de transparência e de 
informação

Or. en

Alteração 693
Peter Simon, Udo Bullmann

Proposta de diretiva
Artigo 19 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem garantir 
que os prestadores de serviços de 
pagamentos disponibilizam aos 
consumidores informação sobre os 
elementos específicos das contas de 
pagamento com características básicas 
oferecidas, os encargos associados e as 
suas condições de utilização. Os 
Estados-Membros devem ainda assegurar 
que o consumidor é informado de que a 
compra de serviços suplementares não é 
obrigatória para o acesso a uma conta de 
pagamento com características básicas.

2. Os Estados-Membros devem garantir 
que os prestadores de serviços de 
pagamentos disponibilizam ativamente aos 
consumidores informação, por escrito e 
facilmente acessível nos respetivos sítios 
Web, sobre os elementos específicos das 
contas de pagamento com características 
básicas oferecidas, os encargos associados 
e as suas condições de utilização. Os 
Estados-Membros devem ainda assegurar 
que o consumidor é informado de que a 
compra de serviços suplementares não é 
obrigatória para o acesso a uma conta de 
pagamento com características básicas.
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Or. de

Alteração 694
Claude Moraes, Arlene McCarthy

Proposta de diretiva
Artigo 19 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem garantir 
que os prestadores de serviços de 
pagamentos disponibilizam aos 
consumidores informação sobre os 
elementos específicos das contas de 
pagamento com características básicas 
oferecidas, os encargos associados e as 
suas condições de utilização. Os 
Estados-Membros devem ainda assegurar 
que o consumidor é informado de que a 
compra de serviços suplementares não é 
obrigatória para o acesso a uma conta de 
pagamento com características básicas.

2. Os Estados-Membros devem garantir 
que os prestadores de serviços de 
pagamentos disponibilizam aos 
consumidores informação acessível e 
assistência adequada sobre os elementos 
específicos das contas de pagamento com 
características básicas oferecidas, os 
encargos associados e as suas condições de 
utilização. Os Estados-Membros devem 
ainda assegurar que o consumidor é 
informado de que a compra de serviços 
suplementares não é obrigatória para o 
acesso a uma conta de pagamento com 
características básicas.

Or. en

Alteração 695
Burkhard Balz

Proposta de diretiva
Artigo 19 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os Estados-Membros devem apoiar 
as iniciativas destinadas a promover uma 
melhor educação financeira, 
nomeadamente nas escolas. O risco de 
exclusão financeira deve ser minimizado 
para todos os consumidores. Do mesmo 
modo, devem ainda ser promovidas as 
iniciativas dos prestadores de serviços de 
pagamento que visem facilitar a 
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combinação do fornecimento de contas de 
pagamento com características básicas 
com a educação financeira.

Or. de

Alteração 696
Werner Langen

Proposta de diretiva
Artigo 19 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os Estados-Membros deveriam
incentivar os estabelecimentos de ensino e 
centros de aconselhamento a efetuarem 
um acompanhamento dos clientes mais 
vulneráveis, a fim de lhes incutir um 
sentido de responsabilidade e de os apoiar
na gestão do respetivo orçamento. Os 
Estados-Membros deverão promover as 
medidas adequadas e melhorar a 
educação financeira também nas escolas.

Or. de

Alteração 697
Sylvie Goulard, Jean Lambert

Proposta de diretiva
Artigo 19 – n.º 2-A – (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os Estados-Membros devem 
assegurar que são adotadas medidas para 
acompanhar as populações vulneráveis 
sobre as questões orçamentais e de 
sobre-endividamento.

Or. fr
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Alteração 698
Jürgen Klute

Proposta de diretiva
Artigo 19 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os Estados-Membros devem 
assegurar que os prestadores de serviços 
de pagamento a quem foi exigido que 
oferecessem contas de pagamento com 
características básicas publiquem, 
anualmente, dados relativos ao número de 
pedidos de contas de pagamento com 
características básicas, quantos foram 
rejeitados, quantas contas foram abertas e 
quantas foram encerradas durante o ano 
em causa. Estes dados devem ser 
analisados e publicados de acordo com as 
seguintes categorias: rendimento; 
situação em matéria de emprego; etnia; 
idade; género; estado de incapacidade. Se 
adequado, os dados pertinentes devem ser 
recolhidos e publicados em três níveis:
(a) Ao nível das sucursais / agências do 
banco;
(b) Domínio de avaliação da inclusão: 
deve basear-se no domínio de avaliação 
adequado e pertinente acordado pelos 
Estados-Membros;
(c) Ao nível empresarial: devem ser 
agregados os dados das sucursais e dos 
domínios de avaliação, a fim de permitir 
uma avaliação geral do desempenho do 
banco.

Or. en

Alteração 699
Jürgen Klute

Proposta de diretiva
Artigo 19 – n.º 2-B (novo)
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Texto da Comissão Alteração

2-B. Os Estados-Membros devem 
assegurar que as autoridades competentes 
publiquem, incluindo no seu sítio Web, 
uma auditoria ao desempenho de cada 
banco em termos do cumprimento do 
requisito de direito ao acesso. Para esse 
efeito, os prestadores de serviços 
pertinentes devem ser classificados de 
acordo com o seu desempenho na oferta 
de contas de pagamento com 
características básicas, sendo publicada 
anualmente uma classificação dos dez 
melhores bancos por cada parte do 
mercado. Todos os dados pertinentes são 
entregues à Comissão Europeia e à 
Autoridade Bancária Europeia (EBA).

Or. en

Alteração 700
Sergio Gaetano Cofferati, Evelyne Gebhardt

Proposta de diretiva
Artigo 20 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As autoridades competentes referidas no 
n.º 1 devem dispor de todos os poderes 
necessários para o desempenho das suas 
funções. Se mais do que uma autoridade 
competente tiver poderes para assegurar e 
controlar o cumprimento efetivo da 
presente diretiva, os Estados-Membros 
devem assegurar que essas autoridades 
colaboram estreitamente no sentido de 
cumprirem os seus respetivos deveres com 
eficácia.

2. As autoridades competentes referidas no 
n.º 1 devem dispor de todos os poderes 
necessários para o desempenho das suas 
funções. Se mais do que uma autoridade 
competente tiver poderes para assegurar e 
controlar o cumprimento efetivo da 
presente diretiva, os Estados-Membros 
devem assegurar que essas autoridades 
colaboram estreitamente no sentido de 
cumprirem os seus respetivos deveres com 
eficácia. Essas autoridades devem 
cooperar estreitamente com as 
autoridades competentes de outros 
Estados-Membros, a fim de assegurarem 
a correta e plena aplicação das medidas 
estabelecidas na presente diretiva.
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Or. en

Alteração 701
Claude Moraes, Arlene McCarthy

Proposta de diretiva
Artigo 20 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. As autoridades referidas no n.º 1 
devem consultar regularmente as partes 
interessadas pertinentes, incluindo 
representantes dos consumidores, a fim de 
assegurarem e acompanharem o 
cumprimento efetivo da presente diretiva, 
sem prejuízo da cláusula de 
independência referida no n.º 1.

Or. en

Alteração 702
Sven Giegold
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 21 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem assegurar 
representação igual de prestadores de 
serviços, consumidores e outros 
utilizadores nos órgãos de resolução 
alternativa de litígios.

Or. en

Justificação

A presente alteração visa estabelecer uma representação equilibrada das partes interessadas 
fundamentais nos órgãos de resolução alternativa de litígios. Baseia-se num contributo 
avançado pela BEUC.
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Alteração 703
Evelyne Gebhardt

Proposta de diretiva
Artigo 21 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem assegurar 
que os prestadores de serviços de 
pagamento estão comprometidos em, pelo 
menos, um ou mais órgãos de resolução 
alternativa de litígios.

Or. en

Alteração 704
Evelyne Gebhardt, Sergio Gaetano Cofferati

Proposta de diretiva
Artigo 21 – parágrafo 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem assegurar
que os prestadores de serviços de 
pagamento informem o consumidor sobre 
as entidades de resolução alternativa de 
litígios pelas quais estão abrangidos e que 
são competentes para resolver potenciais 
litígios entre eles e o consumidor. Devem 
indicar igualmente se se comprometem ou 
estão obrigados a recorrer a essas 
entidades para resolver litígios com os 
consumidores.

Or. en

Alteração 705
Evelyne Gebhardt, Sergio Gaetano Cofferati
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Proposta de diretiva
Artigo 21 – parágrafo 1-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

As informações a que se refere o 
parágrafo 1-B devem ser mencionadas de 
forma clara, compreensível e facilmente 
acessível no sítio Web do prestador, caso 
exista, e nos termos e condições gerais dos 
contratos de venda ou de serviços entre o 
prestador e o consumidor.

Or. en

Alteração 706
Evelyne Gebhardt, Sergio Gaetano Cofferati

Proposta de diretiva
Artigo 21 – parágrafo 1-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros podem manter ou 
introduzir procedimentos de resolução 
alternativa de litígios que resolvem 
conjuntamente litígios idênticos ou 
semelhantes entre um prestador de 
serviços de pagamento e vários 
consumidores. Os sistemas de resolução 
alternativa de litígios individuais ou 
coletivos e as vias de recurso judicial são 
procedimentos complementares e não 
mutuamente exclusivos.

Or. en

Alteração 707
Philippe De Backer

Proposta de diretiva
Artigo 23 – parágrafo 1-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

As sanções pecuniárias devem, tanto 
quanto possível, ser quantificadas a nível 
europeu, a fim de se assegurar a 
aplicação efetiva das disposições 
nacionais adotadas nos termos da 
presente diretiva.
Os Estados-Membros devem assegurar 
que as sanções e as medidas 
administrativas são publicadas 
sistematicamente pelas autoridades 
competentes.

Or. en

Alteração 708
Werner Langen

Proposta de diretiva
Artigo 23

Texto da Comissão Alteração

Artigo 23.º Suprimido
Atos delegados
A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados em conformidade com o artigo 
24.º no que diz respeito ao artigo 3.º, n.º 4.

Or. de

Alteração 709
Syed Kamall

Proposta de diretiva
Artigo 23

Texto da Comissão Alteração

Artigo 23.º Suprimido
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Atos delegados
A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados em conformidade com o 
artigo 24.º no que diz respeito ao 
artigo 3.º, n.º 4.

Or. en

Justificação

Ponderado em relação aos custos administrativos envolvidos, não é evidente que o processo 
de normalização da terminologia traga um verdadeiro benefício.

Alteração 710
Sari Essayah, Sampo Terho

Proposta de diretiva
Artigo 23

Texto da Comissão Alteração

Artigo 23.º Suprimido
Atos delegados
A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados em conformidade com o 
artigo 24.º no que diz respeito ao 
artigo 3.º, n.º 4.

Or. en

Alteração 711
Werner Langen

Proposta de diretiva
Artigo 24

Texto da Comissão Alteração

Artigo 24.º Suprimido
Exercício da delegação
1. O poder de adotar atos delegados é 
conferido à Comissão nas condições 
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estabelecidas no presente artigo.
2. A delegação de poderes referida no 
artigo 23.º é conferida por um período 
indeterminado a partir da data de entrada 
em vigor da presente diretiva.
3. A delegação de poderes referida no 
artigo 23.º pode ser revogada em qualquer 
momento pelo Parlamento Europeu ou 
pelo Conselho. A decisão de revogação 
põe termo à delegação dos poderes nela 
especificados. Produz efeitos no dia 
seguinte ao da sua publicação no Jornal 
Oficial da União Europeia ou numa data 
posterior nela especificada. Essa decisão 
em nada prejudica a validade de eventuais 
atos delegados já em vigor.
4. Logo que adote um ato delegado, a 
Comissão notifica-o simultaneamente ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho.
5. Os atos delegados adotados em 
aplicação do artigo 23.º só entram em 
vigor se nem o Parlamento Europeu nem 
o Conselho formularem objeções no prazo 
de 2 meses a contar da notificação do ato 
a estas duas instituições ou se, antes do 
termo desse prazo, o Parlamento Europeu 
e o Conselho informarem a Comissão de 
que não formularão objeções. Esse 
período é prorrogado por um período de 2 
meses por iniciativa do Parlamento 
Europeu ou do Conselho.

Or. de

Alteração 712
Syed Kamall

Proposta de diretiva
Artigo 24

Texto da Comissão Alteração

Artigo 24.º Suprimido
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Exercício da delegação
1. O poder de adotar atos delegados é 
conferido à Comissão nas condições 
estabelecidas no presente artigo.
2. A delegação de poderes referida no 
artigo 23.º é conferida por um período 
indeterminado a partir da data de entrada 
em vigor da presente diretiva.
3. A delegação de poderes referida no 
artigo 23.º pode ser revogada em qualquer 
momento pelo Parlamento Europeu ou 
pelo Conselho. A decisão de revogação 
põe termo à delegação dos poderes nela 
especificados. Produz efeitos no dia 
seguinte ao da sua publicação no Jornal 
Oficial da União Europeia ou numa data 
posterior nela especificada. Essa decisão 
em nada prejudica a validade de eventuais 
atos delegados já em vigor.
4. Logo que adote um ato delegado, a 
Comissão notifica-o simultaneamente ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho.
5. Os atos delegados adotados em 
aplicação do disposto no artigo 23.º só 
entram em vigor se nem o Parlamento 
Europeu nem o Conselho formularem 
objeções no prazo de dois meses a contar 
da notificação do ato a estas duas 
instituições ou se, antes do termo desse 
prazo, o Parlamento Europeu e o 
Conselho informarem a Comissão de que 
não formularão objeções. Esse período é 
prorrogado por um período de 2 meses 
por iniciativa do Parlamento Europeu ou 
do Conselho.

Or. en

Justificação

Ponderado em relação aos custos administrativos envolvidos, não é evidente que o processo 
de normalização da terminologia traga um verdadeiro benefício.
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Alteração 713
Sari Essayah

Proposta de diretiva
Artigo 24

Texto da Comissão Alteração

Artigo 24.º Suprimido
Exercício da delegação
1. O poder de adotar atos delegados é 
conferido à Comissão nas condições 
estabelecidas no presente artigo.
2. A delegação de poderes referida no 
artigo 23.º é conferida por um período 
indeterminado a partir da data de entrada 
em vigor da presente diretiva.
3. A delegação de poderes referida no 
artigo 23.º pode ser revogada em qualquer 
momento pelo Parlamento Europeu ou 
pelo Conselho. A decisão de revogação 
põe termo à delegação dos poderes nela 
especificados. Produz efeitos no dia 
seguinte ao da sua publicação no Jornal 
Oficial da União Europeia ou numa data 
posterior nela especificada. Essa decisão 
em nada prejudica a validade de eventuais 
atos delegados já em vigor.
4. Logo que adote um ato delegado, a 
Comissão notifica-o simultaneamente ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho.
5. Os atos delegados adotados em 
aplicação do disposto no artigo 23.º só 
entram em vigor se nem o Parlamento 
Europeu nem o Conselho formularem 
objeções no prazo de dois meses a contar 
da notificação do ato a estas duas 
instituições ou se, antes do termo desse 
prazo, o Parlamento Europeu e o 
Conselho informarem a Comissão de que 
não formularão objeções. Esse período é 
prorrogado por um período de 2 meses 
por iniciativa do Parlamento Europeu ou 
do Conselho.
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Or. en

Alteração 714
Werner Langen

Proposta de diretiva
Artigo 25

Texto da Comissão Alteração

Artigo 25.º Suprimido
Atos de execução
1. Para a adoção de atos de execução nos 
termos dos artigos 4.º e 5.º, a Comissão é 
assistida pelo Comité Bancário Europeu 
instituído pela Decisão 2004/10/CE da 
Comissão. O referido comité é um comité 
na aceção do Regulamento (UE) 
n.º 182/2011.
2. Caso se faça referência ao presente 
número, aplica-se o artigo 5.º do 
Regulamento (UE) n.º 182/2011.

Or. de

Alteração 715
Sari Essayah

Proposta de diretiva
Artigo 25

Texto da Comissão Alteração

Artigo 25.º Suprimido
Atos de execução
1. Para a adoção de atos de execução nos 
termos dos artigos 4.º e 5.º, a Comissão é 
assistida pelo Comité Bancário Europeu 
instituído pela Decisão 2004/10/CE da 
Comissão. O referido comité é um comité 
na aceção do Regulamento (UE) 
n.º 182/2011.
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2. Caso se faça referência ao presente 
número, aplica-se o artigo 5.º do 
Regulamento (UE) n.º 182/2011.

Or. en

Alteração 716
Peter Simon

Proposta de diretiva
Artigo 26 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem fornecer à 
Comissão informação quanto às seguintes 
questões, pela primeira vez no prazo de 
3 anos a contar da entrada em vigor da
presente diretiva e posteriormente de 2 em 
2 anos:

Os Estados-Membros devem fornecer à 
Comissão informação quanto às seguintes 
questões, pela primeira vez no prazo de 
3 anos a contar da entrada em vigor da 
presente diretiva e posteriormente todos os 
anos:

Or. de

Alteração 717
Olle Ludvigsson, Evelyne Gebhardt

Proposta de diretiva
Artigo 26 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem fornecer à 
Comissão informação quanto às seguintes 
questões, pela primeira vez no prazo de 
3 anos a contar da entrada em vigor da 
presente diretiva e posteriormente de 2 em 
2 anos:

Os Estados-Membros devem fornecer à 
Comissão informação quanto às seguintes 
questões, pela primeira vez no prazo de 
2 anos a contar da entrada em vigor da 
presente diretiva e posteriormente de 2 em 
2 anos:

Or. en

Alteração 718
Sylvie Goulard, Jean Lambert
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Proposta de diretiva
Artigo 26 – parágrafo 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) O número de contas de pagamento com 
características básicas abertas, o número de 
recusas e respetivas justificações e os 
encargos associados.

(d) O número de contas de pagamento com 
características básicas abertas, a duração 
de detenção deste tipo de conta, o número 
de recusas e de denúncias e respetivas 
justificações e os encargos associados.

Or. fr

Alteração 719
Sylvie Goulard, Jean Lambert

Proposta de diretiva
Artigo 26 – parágrafo 1 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-A) As medidas adotadas para 
acompanhar as populações vulneráveis 
sobre as questões orçamentais e de 
sobre-endividamento.

Or. fr

Alteração 720
Olle Ludvigsson

Proposta de diretiva
Artigo 27 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão apresenta ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho, no prazo de cinco 
anos a contar da entrada em vigor da 
presente diretiva, um relatório sobre a 
aplicação da presente diretiva, 
acompanhado, se for caso disso, de uma 
proposta.

1. A Comissão apresenta ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho, no prazo de três 
anos a contar da entrada em vigor da 
presente diretiva, um relatório sobre a 
aplicação da presente diretiva, 
acompanhado, se for caso disso, de uma 
proposta.

Or. en
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Justificação

As tecnologias e os modelos de negócio no setor dos pagamentos estão atualmente a ser 
criados a um ritmo acelerado. Por conseguinte, a fim de manter o quadro regulamentar 
atualizado, seria razoável fazer um reexame antes de passados cinco anos.

Alteração 721
Sven Giegold
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 27 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Além disso, a Comissão deve apresentar, 
se adequado, o reexame da presente 
diretiva em simultâneo e no mesmo 
documento que os da Diretiva Serviços de 
Pagamento, da Diretiva relativa ao crédito 
dos consumidores e do Regulamento 
relativo a comissões interbancárias para 
transações de pagamento que envolvam 
cartões.
O relatório deve incluir:
(a) Uma lista dos processos de infração 
iniciados pela Comissão por execução 
incorreta ou incompleta da presente 
diretiva;
(b) Uma avaliação de impacto da presente 
diretiva relativa à harmonização e à 
integração da banca a retalho no interior 
da União, assim como à concorrência e 
aos níveis médios de encargos nos 
Estados-Membros;
(c) Estratégias para aumentar a 
qualidade, a transparência e a 
comparabilidade, a nível da União, da 
prestação de serviços de pagamento, 
incluindo a transparência dos modelos de 
negócios e das estratégias de investimento 
e a responsabilidade social das empresas;
(d) Uma avaliação dos custos e dos 
benefícios de uma execução, a nível da 



PE516.959v02-00 162/169 AM\1002485PT.doc

PT

União, da portabilidade dos números das 
contas de pagamento, incluindo um 
roteiro com as etapas concretas 
necessárias para essa execução;
(e) Uma avaliação das características dos 
consumidores que abriram contas de 
pagamento com características básicas 
desde a transposição da diretiva;
(f) Exemplos de melhores práticas entre 
Estados-Membros para a redução da 
exclusão dos consumidores do acesso a 
serviços de pagamento;
(g) Uma avaliação dos encargos cobrados 
por contas de pagamento de base, tendo 
em conta os critérios enumerados no 
artigo 17.º, n.º 3;
(h) Uma avaliação das opções para a 
imposição de um limite superior a nível da 
União para os encargos anuais totais 
relacionados com a abertura e utilização 
de uma conta de pagamento com 
características básicas e das formas de 
adaptação desse limite às circunstâncias 
nacionais;
(i) Uma avaliação de impacto do 
fornecimento de contas de pagamento 
com características básicas no mercado de 
outras contas de pagamento que oferecem 
serviços semelhantes;
(j) Uma avaliação das opções disponíveis 
para a introdução de um indicador do 
poder financeiro para instituições de 
crédito na União, com base numa 
avaliação de supervisão da adequação dos 
fundos próprios, da qualidade dos ativos, 
da governação e da gestão dos riscos, dos 
rendimentos e da liquidez, bem como 
apresentada num formato simples, fácil 
de compreender, como um «sistema de 
semáforos», visando fornecer aos 
consumidores informação como um 
complemento à transparência sobre 
encargos relativos a contas de pagamento 
e outros serviços da banca a retalho;
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Or. en

Justificação

A presente alteração visa aumentar a coerência da futura legislação em matéria de serviços 
financeiros, fornecendo mais orientações quanto ao conteúdo do relatório (conforme 
proposto pelo relator) e incentivando a criação de um indicador do poder financeiro, de fácil 
utilização pelos consumidores, para os bancos complementarem outras informações sobre 
serviços e, assim, promoverem a «disciplina de mercado».

Alteração 722
Olle Ludvigsson

Proposta de diretiva
Artigo 27 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. O reexame deve avaliar, com base 
nos encargos cobrados de facto por 
serviços ligados a contas de pagamento 
com características básicas, se são ou não 
necessárias novas reduções dos encargos, 
de modo a reduzir a exclusão financeira 
para níveis aceitáveis. Neste contexto, 
deve ser considerada a possibilidade de 
mudança para uma abordagem gratuita 
consistente.

Or. en

Alteração 723
Olle Ludvigsson

Proposta de diretiva
Artigo 27 – n.º 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-B. O reexame deve avaliar se as 
disposições, constantes do artigo 10.º, 
relativas ao serviço de mudança de conta 
precisam de ser melhoradas, mediante a 
obrigação de todos os Estados-Membros 
assegurarem a existência de um sistema 
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de redirecionamento automático das 
ordens permanentes e dos débitos diretos 
para a conta detida pelo consumidor junto 
do prestador de serviços de pagamento 
recetor.

Or. en

Alteração 724
Jean-Paul Gauzès

Proposta de diretiva
Artigo 27 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O reexame deve ainda avaliar se os 
prazos alargados previstos no artigo 10.º, 
n.º 9, devem ser mantidos por um período 
mais longo e se são necessárias medidas 
suplementares às adotadas os termos dos 
artigos 7.º e 8.º no que respeita aos sítios 
Web de comparação e às ofertas de 
pacotes.

Suprimido

Or. en

Alteração 725
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Proposta de diretiva
Artigo 27 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O reexame deve ainda avaliar se os 
prazos alargados previstos no artigo 10.º, 
n.º 9, devem ser mantidos por um período 
mais longo e se são necessárias medidas 
suplementares às adotadas os termos dos 
artigos 7.º e 8.º no que respeita aos sítios 
Web de comparação e às ofertas de 
pacotes.

3. O reexame deve ainda avaliar se são 
necessárias medidas suplementares às 
adotadas nos termos dos artigos 7.º e 8.º no
que respeita aos sítios Web de comparação 
e às ofertas de pacotes.
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Or. en

Alteração 726
Philippe De Backer

Proposta de diretiva
Artigo 27 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O reexame deve ainda avaliar se os 
prazos alargados previstos no artigo 10.º, 
n.º 9, devem ser mantidos por um período 
mais longo e se são necessárias medidas 
suplementares às adotadas os termos dos 
artigos 7.º e 8.º no que respeita aos sítios 
Web de comparação e às ofertas de 
pacotes.

3. O reexame deve ainda avaliar se são 
necessárias medidas suplementares às 
adotadas nos termos dos artigos 7.º e 8.º no 
que respeita aos sítios Web de comparação 
e às ofertas de pacotes.

Or. en

Alteração 727
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Proposta de diretiva
Artigo 27 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Até 1 de janeiro de 2015, a Comissão 
deve informar o Parlamento Europeu e o 
Conselho de quaisquer obstáculos 
jurídicos capazes de impossibilitar a 
mudança transfronteiras, e está 
convidada a elaborar uma proposta 
legislativa, se for caso disso, até 
31 de dezembro de 2015, sobre quais 
desses obstáculos devem ser removidos. 

Or. en
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Alteração 728
Philippe De Backer

Proposta de diretiva
Artigo 27 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. O reexame deve igualmente avaliar 
se o sistema de mudança de contas de 
pagamento deve ser alargado à mudança 
de outras contas;

Or. en

Alteração 729
Philippe De Backer

Proposta de diretiva
Artigo 27 – n.º 3-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-B. A Comissão deve apresentar ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho, no 
prazo de três anos após a entrada em 
vigor da presente diretiva, uma avaliação 
do impacto regulamentar sobre se existe 
uma necessidade justificável e 
proporcionada na União de se facilitar a 
mudança transfronteiras de contas de 
pagamento.

Or. en

Alteração 730
Syed Kamall

Proposta de diretiva
Artigo 28 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros adotam e 1. Os Estados-Membros adotam e 
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publicam, o mais tardar [um ano após a 
entrada em vigor da presente diretiva], as 
disposições legislativas, regulamentares e
administrativas necessárias para dar 
cumprimento à presente diretiva. Os 
Estados-Membros devem comunicar 
imediatamente à Comissão o texto dessas 
disposições.

publicam, o mais tardar [dois anos após a 
entrada em vigor da presente diretiva], as 
disposições legislativas, regulamentares e 
administrativas necessárias para dar 
cumprimento à presente diretiva. Os 
Estados-Membros devem comunicar 
imediatamente à Comissão o texto dessas 
disposições.

Or. en

Justificação

Tendo em conta a quantidade de disposições pormenorizadas estabelecidas na diretiva e de 
modo a assegurar que não se verificam consequências involuntárias que poderiam ter um 
impacto negativo sobre os consumidores, deve ser concedido aos Estados-Membros tempo 
suficiente para garantirem que as disposições da diretiva sejam aplicadas. À luz deste facto, 
o prazo de 24 meses parece mais realista do que a atual sugestão de 12 meses para 
aplicação.

Alteração 731
Philippe De Backer

Proposta de diretiva
Artigo 28 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros adotam e 
publicam, o mais tardar [um ano após a 
entrada em vigor da presente diretiva], as 
disposições legislativas, regulamentares e 
administrativas necessárias para dar 
cumprimento à presente diretiva. Os 
Estados-Membros devem comunicar 
imediatamente à Comissão o texto dessas 
disposições.

1. Os Estados-Membros adotam e 
publicam, o mais tardar [dois anos após a 
entrada em vigor da presente diretiva], as 
disposições legislativas, regulamentares e 
administrativas necessárias para dar 
cumprimento à presente diretiva. Os 
Estados-Membros devem comunicar 
imediatamente à Comissão o texto dessas 
disposições.

Or. en

Alteração 732
Jean-Paul Gauzès
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Proposta de diretiva
Artigo 28 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros adotam e 
publicam, o mais tardar [um ano após a 
entrada em vigor da presente diretiva], as 
disposições legislativas, regulamentares e 
administrativas necessárias para dar 
cumprimento à presente diretiva. Os 
Estados-Membros devem comunicar 
imediatamente à Comissão o texto dessas 
disposições.

1. Os Estados-Membros adotam e 
publicam, o mais tardar [dois anos após a 
entrada em vigor da presente diretiva], as 
disposições legislativas, regulamentares e 
administrativas necessárias para dar 
cumprimento à presente diretiva. Os 
Estados-Membros devem comunicar 
imediatamente à Comissão o texto dessas 
disposições.

Or. en

Alteração 733
Sari Essayah, Sampo Terho

Proposta de diretiva
Artigo 28 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros adotam e 
publicam, o mais tardar [um ano após a 
entrada em vigor da presente diretiva], as 
disposições legislativas, regulamentares e 
administrativas necessárias para dar 
cumprimento à presente diretiva. Os 
Estados-Membros devem comunicar 
imediatamente à Comissão o texto dessas 
disposições.

1. Os Estados-Membros adotam e 
publicam, o mais tardar [dois anos após a 
entrada em vigor da presente diretiva], as 
disposições legislativas, regulamentares e 
administrativas necessárias para dar 
cumprimento à presente diretiva. Os 
Estados-Membros devem comunicar 
imediatamente à Comissão o texto dessas 
disposições.

Or. en

Justificação

O prazo de um ano para aplicação é demasiado curto. As alterações em matéria de TIC 
demoram geralmente entre 12 e 18 meses e só podem começar a ser feitas após ser aprovada 
a legislação nacional final.
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Texto da Comissão Alteração

Se os documentos que acompanham a 
notificação das medidas de transposição 
fornecidos pelos Estados-Membros não 
forem suficientes para avaliar plenamente 
a conformidade dessas medidas com 
determinadas disposições da presente 
diretiva, a Comissão pode, a pedido da 
EBA, tendo em vista o desempenho das 
suas funções nos termos do 
Regulamento (UE) n.º 1093/2010, ou por 
iniciativa própria, exigir que os 
Estados-Membros forneçam informações 
mais detalhadas relativas à transposição 
da presente diretiva e à implementação 
dessas medidas.

Or. en


