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PR_COD_1amCom

Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
*** Processo de aprovação

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

***III Processo legislativo ordinário (terceira leitura)

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta no projeto 
de ato.)

Alterações a um projeto de ato

Alterações do Parlamento apresentadas em duas colunas

As supressões são assinaladas em itálico e a negrito na coluna da esquerda. 
As substituições são assinaladas em itálico e a negrito na coluna da esquerda 
e na coluna da direita. O texto novo é assinalado em itálico e a negrito na 
coluna da direita.

A primeira e a segunda linhas do cabeçalho de cada alteração identificam o 
passo relevante do projeto de ato em apreço. Se uma alteração disser respeito 
a um ato já existente, que o projeto de ato pretenda modificar, o cabeçalho 
comporta ainda uma terceira e uma quarta linhas, que identificam, 
respetivamente, o ato existente e a disposição visada do ato em causa.

Alterações do Parlamento apresentadas sob a forma de texto 
consolidado

Os trechos novos são assinalados em itálico e a negrito. Os trechos 
suprimidos são assinalados pelo símbolo ▌ou rasurados. As substituições são 
assinaladas formatando o texto novo em itálico e a negrito e suprimindo, ou 
rasurando, o texto substituído.
Exceção: as modificações de natureza estritamente técnica introduzidas pelos 
serviços com vista à elaboração do texto final não são assinaladas.
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PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo às 
comissões de intercâmbio aplicáveis a operações de pagamento associadas a cartões
(COM(2013)0550 – C7-0241/2013 – 2013/0265(COD))

(Processo legislativo ordinário: primeira leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento e ao Conselho (COM(2013)0550),

– Tendo em conta o artigo 294.º, n.º 2, e o artigo 114.º, n.º 1, do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, nos termos dos quais a proposta lhe foi apresentada 
pela Comissão (C7-0241/2013),

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

– Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social Europeu de … 20131,

– Tendo em conta o parecer do Banco Central Europeu de … 20132,

– Tendo em conta o artigo 55.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários e o 
parecer da Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores 
(A7-0000/2013),

1. Aprova a posição em primeira leitura que se segue;

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

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

Alteração 1

Proposta de regulamento
Considerando 23

Texto da Comissão Alteração

(23) É importante assegurar que as (23) É importante assegurar que as 
                                               
1 JO C … /Ainda não publicado no Jornal Oficial.
2 JO C … /Ainda não publicado no Jornal Oficial.
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disposições relativas às comissões de 
intercâmbio a cobrar ou a receber pelos 
prestadores de serviços de pagamento não 
sejam contornadas por fluxos alternativos 
de comissões para prestadores de serviços 
de pagamento emitentes. Para evitar essa 
situação, a «compensação líquida» das 
comissões pagas e recebidas pelo prestador 
de serviços de pagamento emitente de um 
sistema de cartões de pagamento deve ser 
considerada uma comissão de intercâmbio. 
Ao calcular a comissão de intercâmbio, 
para fins de verificação de uma possível 
evasão às medidas em vigor, deve ser tido 
em consideração o montante total dos 
pagamentos ou incentivos recebidos por 
um prestador de serviços de pagamento 
emitente de um sistema de cartões de 
pagamento no que diz respeito às 
operações regulamentadas, deduzido das 
comissões pagas ao sistema pelo prestador 
de serviços de pagamento emitente. Os 
pagamentos, incentivos e comissões 
considerados podem ser diretos (ou seja, 
baseados no volume ou por operação) ou 
indiretos (incluindo incentivos 
comerciais, bónus ou descontos caso 
sejam atingidos determinados volumes de 
operações).

disposições relativas às comissões de 
intercâmbio a cobrar ou a receber pelos 
prestadores de serviços de pagamento não 
sejam contornadas por fluxos alternativos 
de comissões para prestadores de serviços 
de pagamento emitentes. Para evitar essa 
situação, a «compensação líquida» das 
comissões pagas e recebidas pelo prestador 
de serviços de pagamento emitente de um 
sistema de cartões de pagamento deve ser 
considerada uma comissão de intercâmbio. 
Ao calcular a comissão de intercâmbio, 
para fins de verificação de uma possível 
evasão às medidas em vigor, deve ser tido 
em consideração o montante total dos 
pagamentos ou incentivos recebidos por 
um prestador de serviços de pagamento 
emitente de um sistema de cartões de 
pagamento diretamente relacionado com 
as operações de pagamento, deduzido das 
comissões pagas ao sistema pelo prestador 
de serviços de pagamento emitente.

Or. en

Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 25

Texto da Comissão Alteração

(25) A separação entre o sistema e a 
infraestrutura deverá permitir a todas as 
entidades de processamento entrar em 
concorrência com vista a captar clientes 
para os sistemas. Uma vez que o custo do 
processamento constitui uma parte 
significativa do custo total da aceitação de 

(25) A separação entre o sistema e a 
infraestrutura deverá permitir a todas as 
entidades de processamento entrar em 
concorrência com vista a captar clientes 
para os sistemas. Uma vez que o custo do 
processamento constitui uma parte 
significativa do custo total da aceitação de 



PR\1009030PT.doc 7/25 PE522.956v01-00

PT

cartões, é importante que esta componente 
da cadeia de valor seja aberta a uma 
concorrência efetiva. Para efeitos da 
separação entre o sistema e a infraestrutura, 
os sistemas de cartões e as entidades de 
processamento devem ser independentes
em termos da sua forma jurídica, 
organização e processo decisório. Não 
devem estabelecer qualquer discriminação, 
por exemplo, dando-se mutuamente um 
tratamento preferencial ou facultando 
informações privilegiadas que não estejam 
ao dispor dos seus concorrentes no 
respetivo segmento de mercado, impondo 
requisitos de informação excessivos ao seu 
concorrente no respetivo segmento de 
mercado, beneficiando as respetivas 
atividades com subsídios cruzados ou 
estabelecendo modalidades de governação 
partilhadas. Tais práticas discriminatórias 
contribuem para a fragmentação do 
mercado, têm impactos negativos na 
entrada de novos operadores no mercado e 
impedem a emergência de operadores pan-
europeus, prejudicando assim a plena 
realização do mercado interno dos 
pagamentos por cartão, por Internet e 
móveis, em detrimento dos retalhistas, das 
empresas e dos consumidores.

cartões, é importante que esta componente 
da cadeia de valor seja aberta a uma 
concorrência efetiva. Para efeitos da 
separação entre o sistema e a infraestrutura, 
os sistemas de cartões e as atividades de 
processamento devem ser separadas em 
termos de organização e processo 
decisório. Não devem estabelecer qualquer 
discriminação, por exemplo, dando-se 
mutuamente um tratamento preferencial ou 
facultando informações privilegiadas que 
não estejam ao dispor dos seus 
concorrentes no respetivo segmento de 
mercado, impondo requisitos de 
informação excessivos ao seu concorrente 
no respetivo segmento de mercado, 
beneficiando as respetivas atividades com 
subsídios cruzados ou estabelecendo 
modalidades de governação partilhadas. 
Tais práticas discriminatórias contribuem 
para a fragmentação do mercado, têm 
impactos negativos na entrada de novos 
operadores no mercado e impedem a 
emergência de operadores pan-europeus, 
prejudicando assim a plena realização do 
mercado interno dos pagamentos por 
cartão, por Internet e móveis, em 
detrimento dos retalhistas, das empresas e 
dos consumidores.

Or. en

Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 29

Texto da Comissão Alteração

(29) A regra de aceitação de todos os 
cartões é uma obrigação dupla imposta 
aos beneficiários pelos prestadores de 
serviços de pagamento emitentes e pelos 
sistemas de cartões de pagamento de, por 
um lado, aceitar todos os cartões da 
mesma marca (o elemento de «aceitação 

Suprimido
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de todos os produtos»), 
independentemente dos diferentes custos 
desses cartões e, por outro lado, de o fazer 
independentemente do banco emitente 
que emitiu o cartão (o elemento de 
«aceitação de todos os emitentes»). É do 
interesse dos consumidores que, para a 
mesma categoria de cartões, o 
beneficiário não possa discriminar entre 
emitentes ou titulares de cartões e que os 
sistemas de pagamento e os prestadores de 
serviços de pagamento possam impor aos 
beneficiários essa obrigação. Por 
conseguinte, embora o elemento de 
«aceitação de todos os emitentes» da 
regra de «aceitação de todos os cartões» 
seja uma regra justificável no âmbito de 
um sistema de cartões de pagamento, uma 
vez que impede os beneficiários de 
discriminarem entre bancos que tenham 
emitido um cartão, o elemento de 
«aceitação de todos os produtos» é 
essencialmente uma prática de 
subordinação que tem por efeito 
subordinar a aceitação de cartões de 
baixo custo à aceitação de cartões de 
custo elevado. A eliminação do elemento 
de «aceitação de todos os produtos» da 
regra de «aceitação de todos os cartões» 
permitirá aos comerciantes limitar a 
escolha de cartões de pagamento que 
oferecem apenas aos cartões de 
pagamento de (mais) baixo custo, o que 
beneficiaria também os consumidores 
graças à redução dos custos incorridos 
pelos comerciantes. Os comerciantes que 
aceitam cartões de débito não seriam 
então obrigados a aceitar também cartões 
de crédito e os que aceitam cartões de 
crédito não seriam obrigados a aceitar 
cartões comerciais. No entanto, a fim de 
proteger o consumidor e a sua capacidade 
de utilização de cartões de pagamento tão 
frequentemente quanto possível, os 
comerciantes devem ser obrigados a 
aceitar todos os cartões que estejam 
sujeitos à mesma comissão de intercâmbio 
regulamentada. Tal limitação teria 
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também como consequência um contexto 
mais concorrencial para os cartões com 
comissões de intercâmbio não 
regulamentadas ao abrigo do presente 
regulamento, uma vez que os 
comerciantes ganhariam um maior poder 
de negociação no que diz respeito às 
condições em que aceitam esses cartões.

Or. en

Alteração 4

Proposta de regulamento
Considerando 30

Texto da Comissão Alteração

(30) Para o funcionamento eficaz das 
limitações à regra de aceitação de todos os 
cartões são indispensáveis determinadas 
informações. Em primeiro lugar, os 
beneficiários devem dispor de meios para 
identificar as diferentes categorias de 
cartões. Por conseguinte, as várias 
categorias devem ser identificáveis de 
modo visível e por via eletrónica no 
dispositivo. Em segundo lugar, o 
ordenante deve também ser informado 
sobre a aceitação do(s) seu(s) 
instrumento(s) de pagamento num 
determinado ponto de venda. É necessário 
que qualquer limitação à utilização de 
uma determinada marca seja anunciada 
pelo beneficiário ao ordenante ao mesmo 
tempo e nas mesmas condições que a 
informação de aceitação de uma 
determinada marca.

(30) Os beneficiários devem dispor de 
meios para identificar as diferentes 
categorias de cartões. Por conseguinte, as 
várias categorias devem ser identificáveis 
por via eletrónica no dispositivo. O 
ordenante deve também ser informado 
sobre a aceitação do(s) seu(s) 
instrumento(s) de pagamento num 
determinado ponto de venda.

Or. en
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Alteração 5

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Levantamentos de numerário em caixas 
automáticos e

(b) Levantamentos de numerário ou 
qualquer operação diferente da venda de 
bens ou serviços efetuados em caixas 
automáticos e

Or. en

Alteração 6

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 4

Texto da Comissão Alteração

(4) «Operação por cartão de débito», uma 
operação de pagamento por cartão, 
incluindo por cartões pré-pagos ligados a 
uma conta corrente ou de depósito, à qual é 
debitada uma operação num prazo máximo 
de 48 horas após a operação ter sido 
autorizada/iniciada;

(4) «Operação por cartão de débito», uma 
operação de pagamento por cartão, 
incluindo por cartões pré-pagos ligados a 
uma conta corrente ou de depósito, à qual é 
debitada uma operação num prazo máximo 
de 48 horas após a operação ter sido 
aprovada;

Or. en

Alteração 7

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 5

Texto da Comissão Alteração

(5) «Operação por cartão de crédito», uma 
operação de pagamento por cartão em que 
a operação é liquidada mais de 48 horas 
após a operação ter sido 
autorizada/iniciada;

(5) «Operação por cartão de crédito», uma 
operação de pagamento por cartão em que 
a operação é liquidada mais de 48 horas 
após a operação ter sido aprovada;



PR\1009030PT.doc 11/25 PE522.956v01-00

PT

Or. en

Alteração 8

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 8

Texto da Comissão Alteração

(8) «Operação de pagamento 
transfronteiras», uma operação de 
pagamento por cartão ou associada a um 
cartão iniciada por um ordenante ou por 
um beneficiário em que o prestador de 
serviços de pagamento do ordenante e o 
prestador de serviços de pagamento do 
beneficiário estão estabelecidos em 
Estados-Membros diferentes ou em que o 
cartão de pagamento é emitido por um 
prestador de serviços de pagamento 
emitente estabelecido num Estado-Membro 
diferente do Estado do ponto de venda;

(8) «Operação de pagamento 
transfronteiras», uma operação de 
pagamento por cartão ou associada a um 
cartão iniciada por um ordenante ou por 
um beneficiário em que o cartão de 
pagamento é emitido por um prestador de 
serviços de pagamento emitente 
estabelecido num Estado-Membro 
diferente do Estado do ponto de venda;

Or. en

Alteração 9

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(8-A) «Estabelecido», uma presença 
através de um estabelecimento ou de um 
operador;

Or. en

Alteração 10

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 25-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(25-A) «Média ponderada», o montante 
total de comissões de intercâmbio de 
cartão de crédito ou cartão de débito 
pagas dividido pelo montante total de 
operações conexas durante o mesmo 
período;

Or. en

Alteração 11

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Com efeitos dois meses após a entrada 
em vigor do presente regulamento, os 
prestadores de serviços de pagamento não 
podem propor nem solicitar, para as 
operações transfronteiras por cartão de 
débito, uma comissão de intercâmbio, por 
cada operação, ou outra remuneração 
acordada que tenha um objetivo ou efeito 
equivalente, superior a 0,2 % do valor da 
operação.

1. Com efeitos dois meses após a entrada 
em vigor do presente regulamento, os 
prestadores de serviços de pagamento não 
podem propor nem solicitar, para as 
operações transfronteiras por cartão de 
débito, uma comissão de intercâmbio, por 
cada operação, ou outra remuneração 
acordada que tenha um objetivo ou efeito 
equivalente, superior a 0,2 % da média 
ponderada do valor da operação.

Or. en

Alteração 12

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Com efeitos dois meses após a entrada 
em vigor do presente regulamento, os 
prestadores de serviços de pagamento não 
podem propor nem solicitar para as 
transfronteiras por cartão de crédito, uma 

2. Com efeitos dois meses após a entrada 
em vigor do presente regulamento, os 
prestadores de serviços de pagamento não 
podem propor nem solicitar para as 
transfronteiras por cartão de crédito, uma 
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comissão de intercâmbio, por cada 
operação, ou outra remuneração acordada 
que tenha um objetivo ou efeito 
equivalente, superior a 0,3 % do valor da 
operação.

comissão de intercâmbio, por cada 
operação, ou outra remuneração acordada 
que tenha um objetivo ou efeito 
equivalente, superior a 0,3 % da média 
ponderada do valor da operação.

Or. en

Alteração 13

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Com efeitos dois anos após a entrada em 
vigor do presente regulamento, os 
prestadores de serviços de pagamento não 
podem propor nem solicitar para as 
operações associadas a cartões de débito, 
uma comissão de intercâmbio, por cada 
operação, ou outra remuneração acordada 
que tenha um objetivo ou efeito 
equivalente, superior a 0,2 % do valor da 
operação.

1. Com efeitos dois anos após a entrada em 
vigor do presente regulamento, os 
prestadores de serviços de pagamento não 
podem propor nem solicitar para as 
operações associadas a cartões de débito, 
uma comissão de intercâmbio, por cada 
operação, ou outra remuneração acordada 
que tenha um objetivo ou efeito 
equivalente, superior a 0,2 % da média 
ponderada do valor da operação.

Or. en

Alteração 14

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Com efeitos dois anos após a entrada em 
vigor do presente regulamento, os 
prestadores de serviços de pagamento não 
podem propor nem solicitar para as 
operações associada a cartões de crédito, 
uma comissão de intercâmbio, por cada 
operação, ou outra remuneração acordada 
que tenha um objetivo ou efeito 
equivalente, superior a 0,3 % do valor da 

2. Com efeitos dois anos após a entrada em 
vigor do presente regulamento, os 
prestadores de serviços de pagamento não 
podem propor nem solicitar para as 
operações associada a cartões de crédito, 
uma comissão de intercâmbio, por cada 
operação, ou outra remuneração acordada 
que tenha um objetivo ou efeito 
equivalente, superior a 0,3 % da média 
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operação. ponderada do valor da operação.

Or. en

Alteração 15

Proposta de regulamento
Artigo 5

Texto da Comissão Alteração

Para fins de aplicação dos limites máximos 
referidos no artigo 3.º e no artigo 4.º, 
qualquer compensação líquida recebida de 
um sistema de cartões de pagamento por 
um banco emitente em relação a operações 
de pagamento ou atividades conexas deve 
ser tratada como parte da comissão de 
intercâmbio.

Para fins de aplicação dos limites máximos 
referidos no artigo 3.º, qualquer 
compensação líquida recebida de um 
prestador de serviços de pagamento 
emitente em relação a operações de 
pagamento deve ser tratada como parte da 
comissão de intercâmbio.

Or. en

Alteração 16

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os sistemas de cartões de pagamento e 
as entidades de processamento devem ser 
independentes em termos da sua forma 
jurídica, organização e processo 
decisório. Não devem estabelecer 
qualquer discriminação entre as suas 
filiais ou acionistas, por um lado, e os 
utilizadores desses sistemas e outros 
parceiros contratuais, por outro lado, e 
não devem, em especial, condicionar de 
forma alguma a prestação de qualquer 
serviço que proponham à aceitação pela 
respetiva parte contratante de qualquer 
outro serviço proposto.

1. Os sistemas de cartões de pagamento e 
as atividades de processamento devem ser 
separados. Os sistemas de cartões de 
pagamento que oferecem serviços de 
processamento não devem condicionar de 
forma alguma a prestação de qualquer 
serviço que proponham à aceitação pela 
respetiva parte contratante de qualquer 
outro serviço proposto. Não devem 
apresentar os seus preços para sistemas
de cartões de pagamento e atividades de 
processamento de forma agrupada e não 
devem efetuar subvenções cruzadas entre 
essas atividades.
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Or. en

Alteração 17

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os sistemas de cartões de pagamento
devem prever a possibilidade de as 
mensagens de autorização e de 
compensação de operações por cartão de 
caráter isolado serem separadas e 
processadas por entidades de 
processamento diferentes.

2. As entidades de processamento devem 
prever a possibilidade de as mensagens de 
autorização e de compensação de 
operações por cartão de caráter isolado 
serem separadas e processadas por 
entidades de processamento diferentes.

Or. en

Alteração 18

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. É proibida qualquer discriminação 
territorial nas regras de processamento 
aplicadas pelos sistemas de cartões de 
pagamento.

3. É proibida qualquer discriminação 
territorial nas regras de processamento 
aplicadas pelas entidades de 
processamento.

Or. en

Alteração 19

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. As entidades de processamento na União 
devem velar por que o seu sistema seja 
tecnicamente interoperável com outros 

4. Até...* [um ano a contar da data de 
entrada em vigor do presente 
regulamento], as entidades de 
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sistemas de entidades de processamento na 
União mediante a utilização de normas 
desenvolvidas por organismos de 
normalização internacionais ou europeus. 
Além disso, as entidades de processamento 
não devem adotar ou aplicar regras 
comerciais que restrinjam a 
interoperabilidade com outras entidades de 
processamento na União.

processamento na União devem velar por 
que o seu sistema seja tecnicamente 
interoperável com outros sistemas de 
entidades de processamento na União 
mediante a utilização de normas 
desenvolvidas por organismos de 
normalização internacionais ou europeus. 
Além disso, as entidades de processamento 
não devem adotar ou aplicar regras 
comerciais que restrinjam a 
interoperabilidade com outras entidades de 
processamento na União.

A EBA deve, em estreita cooperação com 
o Conselho do SEPA, estabelecer os 
requisitos a cumprir pelos sistemas de 
pagamento e pelas entidades de 
processamento a fim de assegurar um 
mercado de processamento de cartões 
plenamente aberto e competitivo. Tais 
requisitos devem ser emitidos até...* [dois 
anos a contar da data de entrada em vigor 
do presente regulamento] e devem ser 
atualizados regularmente, sempre que 
necessário.

Or. en

Alteração 20

Proposta de regulamento
Artigo 8

Texto da Comissão Alteração

Artigo 8.º Suprimido
Cartões multimarca («co-badging») e 
escolha da aplicação
1. São proibidas regras relativas a 
sistemas ou a acordos de concessão de 
licenças que dificultem ou impeçam a 
integração por um emitente de duas ou 
mais marcas diferentes de instrumentos 
de pagamento num cartão ou dispositivo 
de telecomunicações, digital ou 
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informático.
2. Qualquer diferença de tratamento dos 
emitentes ou adquirentes no quadro das 
regras relativas a sistemas e a acordos de 
concessão de licenças no que diz respeito 
à integração de várias marcas num cartão 
ou dispositivo de telecomunicações, digital 
ou informático deve ser objetivamente 
justificada e não discriminatória.
3. Os sistemas de cartões de pagamento 
não podem impor aos prestadores de 
serviços de pagamento emitentes e 
adquirentes requisitos de comunicação de 
informações, obrigações de pagamento de 
comissões ou outras obrigações com o 
mesmo objetivo ou efeito relativamente a 
operações realizadas com qualquer 
dispositivo em que a sua marca esteja 
presente quando o seu sistema não é 
utilizado nessas operações.
4. Todas as condições de 
encaminhamento que visem orientar as 
operações para um canal ou processo 
específico e outras normas e requisitos 
técnicos e de segurança aplicáveis ao 
tratamento de mais de uma marca de 
cartão de pagamento num cartão ou 
dispositivo de telecomunicações, digital ou 
informático devem ser não 
discriminatórios e aplicados de forma não 
discriminatória.
5. Quando um mecanismo de pagamento 
permite escolher entre diferentes marcas 
de instrumentos de pagamento, a marca 
aplicada à operação de pagamento em 
causa deve ser determinada pelo 
ordenante no ponto de venda.
6. Os sistemas de cartões de pagamento, 
os emitentes, os adquirentes e os 
operadores de infraestruturas de 
tratamento de cartões de pagamento não 
devem inserir mecanismos automáticos, 
software ou dispositivos no instrumento 
de pagamento ou em equipamento 
instalado no ponto de venda que limitem a 
escolha da aplicação de pagamento pelo 
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ordenante aquando da utilização de um 
instrumento de pagamento multimarca.

Or. en

Alteração 21

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os adquirentes devem propor e cobrar 
individualmente aos beneficiários taxas de 
serviço ao comerciante específicas para 
diferentes categorias e marcas de cartões 
de pagamento, salvo se os comerciantes 
solicitarem por escrito aos prestadores de 
serviços de pagamento adquirentes a 
cobrança de taxas de serviço ao 
comerciante agrupadas.

1. Os adquirentes devem propor a cobrança 
individualmente aos beneficiários de taxas 
de serviço ao comerciante específicas para 
diferentes categorias e marcas de cartões 
de pagamento.

Or. en

Alteração 22

Proposta de regulamento
Artigo 10 – título

Texto da Comissão Alteração

Regras de aceitação de todos os cartões Identificação eletrónica

Or. en

Alteração 23

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

1. Os sistemas de pagamento e os 
prestadores de serviços de pagamento não 
devem aplicar regras que possam obrigar 
os beneficiários que aceitam cartões e 
outros instrumentos de pagamento 
emitidos por um prestador de serviços de 
pagamento emitente, no âmbito de um 
sistema de instrumentos de pagamento, a 
aceitar também outros instrumentos de 
pagamento da mesma marca e/ou 
categoria emitidos por outros prestadores 
de serviços de pagamento emitentes no 
âmbito do mesmo sistema, exceto se estes 
estiverem sujeitos às mesmas comissões de 
intercâmbio regulamentadas.

Suprimido

Or. en

Alteração 24

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A restrição das regras de aceitação de 
todos os cartões referida no n.º 1 em nada 
prejudica a possibilidade de os sistemas de 
pagamentos e os prestadores de serviços 
de pagamento estabelecerem que 
determinados cartões não podem ser 
recusados com base na identidade do 
prestador de serviços de pagamento 
emitente ou do titular do cartão.

Suprimido

Or. en

Alteração 25

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 3



PE522.956v01-00 20/25 PR\1009030PT.doc

PT

Texto da Comissão Alteração

3. Os comerciantes que decidam não 
aceitar todos os cartões ou outros 
instrumentos de pagamento de um sistema 
de cartões de pagamento devem informar 
os consumidores de forma clara e 
inequívoca no mesmo momento em que os 
informam sobre a aceitação de outros 
cartões e instrumentos de pagamento do 
sistema. Essas informações devem ser 
apresentadas de forma muito visível à 
entrada do estabelecimento, na caixa ou 
no sítio Web ou noutro meio eletrónico ou 
móvel aplicável e devem ser facultadas ao 
ordenante em tempo útil antes de este 
celebrar um acordo de compra com o 
beneficiário.

Suprimido

Or. en

Alteração 26

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os prestadores de serviços de pagamento 
emitentes devem assegurar que os seus 
instrumentos de pagamento possam ser 
identificados de forma visível e por via
eletrónica, a fim de permitir aos 
beneficiários determinar inequivocamente 
qual foi a escolha do ordenante em termos 
de marcas e categorias de cartões 
pré-pagos, de débito, de crédito ou 
comerciais ou de pagamentos associados a 
cartões efetuados através destes 
instrumentos.

Até...*[um ano a contar da data de 
entrada em vigor do presente 
regulamento], os prestadores de serviços 
de pagamento emitentes devem assegurar 
que os seus instrumentos de pagamento 
possam ser identificados por via eletrónica, 
a fim de permitir aos beneficiários 
determinar inequivocamente qual foi a 
escolha do ordenante em termos de marcas 
e categorias de cartões pré-pagos, de 
débito, de crédito ou comerciais ou de 
pagamentos associados a cartões efetuados 
através destes instrumentos.

Or. en
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Alteração 27

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem notificar à 
Comissão os referidos organismos no prazo 
de dois anos a contar da data de entrada em 
vigor do presente regulamento. Os 
Estados-Membros devem notificar 
imediatamente à Comissão qualquer 
alteração subsequente que diga respeito aos 
referidos organismos.

2. Os Estados-Membros devem notificar à 
Comissão os referidos organismos no prazo 
de...*[dois meses a contar da data de 
entrada em vigor do presente regulamento]. 
Os Estados-Membros devem notificar 
imediatamente à Comissão qualquer 
alteração subsequente que diga respeito aos 
referidos organismos.

Or. en

Alteração 28

Proposta de regulamento
Artigo 16

Texto da Comissão Alteração

 Quatro anos após a entrada em vigor do 
presente regulamento, a Comissão 
apresenta ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho um relatório sobre a respetiva 
aplicação. O relatório da Comissão analisa, 
em particular, a adequação dos níveis das 
comissões de intercâmbio e os mecanismos 
de orientação, tais como os encargos, 
tomando em consideração a utilização e o 
custo dos vários meios de pagamento e o 
nível da entrada no mercado de novos 
operadores e de novas tecnologias.

Quatro anos após a entrada em vigor do 
presente regulamento, a Comissão 
apresenta ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho um relatório sobre a respetiva 
aplicação. O relatório da Comissão analisa, 
em particular, a adequação dos níveis das 
comissões de intercâmbio e os mecanismos 
de orientação, tais como os encargos, 
tomando em consideração a utilização e o 
custo dos vários meios de pagamento e o 
nível da entrada no mercado de novos 
operadores e de novas tecnologias, bem 
como o impacto nos consumidores e 
comerciantes.

Or. en
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

O relator apoia o objetivo da proposta de regulamento de contribuir para o desenvolvimento
de um mercado europeu de pagamentos a nível da UE que permita aos consumidores, aos 
retalhistas e a outras empresas beneficiarem plenamente das vantagens do mercado interno da 
UE, em consonância com a estratégia Europa 2020 e a Agenda Digital. 

Lamenta que a Comissão Europeia não tenha baseado as suas propostas numa sólida avaliação 
de impacto que demonstre que as suas propostas produzirão os benefícios esperados para 
todas as partes interessadas. Considera, portanto, que devem ser cuidadosamente avaliados os 
efeitos que algumas das propostas da Comissão podem provocar, a fim de evitar 
consequências contrárias ao objetivo prosseguido que poderiam criar novos problemas para os 
utilizadores dos meios de pagamento.

Âmbito de aplicação

A Comissão propõe que todos os sistemas tripartidos e quadripartidos sejam incluídos no 
âmbito de aplicação. Contudo, exclui os sistemas tripartidos do âmbito de aplicação das 
disposições referentes aos limites máximos aplicáveis às comissões de intercâmbio e das 
disposições do artigo 7.º, relativo à separação entre os cartões de pagamento e as entidades de 
processamento.

Estas exceções não seriam aplicáveis aos sistemas de cartões de pagamento tripartido que 
concedem licenças a outros prestadores de serviços de pagamento para a emissão e/ou 
aquisição de cartões de pagamento. Neste contexto, são considerados, para todos os efeitos,
sistemas de pagamento quadripartidos.

O relator considera que a presente proposta deve assegurar condições equitativas, garantindo 
que os sistemas de pagamento tripartidos e quadripartidos, os novos intervenientes no 
mercado e as novas tecnologias possam concorrer em pé de igualdade.

Comissões de intercâmbio (CI)

A Comissão Europeia propõe introduzir limites máximos para as CI no domínio das 
transações transfronteiriças e nacionais. A Comissão propõe limites de 0,2 % para as 
operações efetuadas com cartões de débito e de 0,3 % para as operações efetuadas com 
cartões de crédito. Estes limites parecem totalmente arbitrários, já que, até à data, não foi 
apresentada nenhuma avaliação de impacto que os justifique e que analise os efeitos nos 
diferentes mercados nacionais.

O relator relembra que existem flagrantes diferenças estruturais entre os diferentes mercados 
nacionais de cartões. Estas diferenças incluem fatores como a taxa de implantação dos 
cartões, os volumes das operações, os níveis de fraude, a natureza e as características 
específicas de cada mercado (percentagem de cartões de débito e de crédito, percentagem das 
operações não presenciais em relação às presenciais, número de caixas automáticos por 
habitante, etc.).
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Estas diferenças, reconhecidas pela própria Comissão no próprio texto da proposta e que 
servem de justificação para propor diferentes prazos de entrada em vigor para os níveis de CI 
em operações transfronteiriças e nacionais, exigem a realização de uma análise e avaliação 
importantes relativas ao impacto que estas propostas podem ter nos diferentes mercados 
nacionais, análise que não foi efetuada.

O relator, nesta fase do processo legislativo, mantém as propostas da Comissão, considerando, 
no entanto, que deve ser realizado um debate intenso, baseado numa avaliação aprofundada, 
sobre a adequação destes limites. Por conseguinte, o relator reserva o seu direito de apresentar 
propostas diferentes sobre este tema em fases posteriores do processo legislativo, se o 
considerar adequado.

Deve evitar-se que, nos Estados-Membros cujos mercados estão pouco desenvolvidos, estas 
CI possam constituir um duro golpe no incentivo ao uso de cartões. As limitações nas CI não 
podem constituir um travão aos incentivos para realizar os investimentos necessários para o 
desenvolvimento das redes de pagamento nestes Estados-Membros, ou menor investimento na
inovação e no combate à fraude.

Por outro lado, o relator é a favor de introduzir certa flexibilidade nos limites das comissões 
de intercâmbio de modo que estes sejam uma média ponderada de todas as operações em vez 
de limites absolutos. Tal permitiria diferenciar entre setores que têm diferentes taxas de 
incumprimento ou de risco, ou incentivar a introdução de novas tecnologias ou métodos de 
pagamento mais seguros. 

Licenciamento 

O relator concorda com a proposta da Comissão de garantir que as licenças de emissão ou 
aquisição de instrumentos de pagamento devem ser válidas sem restrições geográficas no 
interior da União. As medidas propostas pela Comissão facilitarão o bom funcionamento do 
mercado interno de pagamentos por cartão, por Internet e por telemóvel, em benefício dos 
consumidores e dos retalhistas.

Separação entre sistemas e entidades de processamento e interoperabilidade

O relator considera necessário introduzir uma maior concorrência, permitindo que todas as 
entidades de processamento possam competir em pé de igualdade pelos clientes dos sistemas. 
No entanto, observa que a proposta da Comissão que exige a separação entre sistemas de 
pagamento e entidades de processamento no que diz respeito à forma jurídica, organização e 
processo decisório é desproporcionada, não sendo também baseada em nenhuma avaliação de 
impacto. 

O relator considera suficiente garantir uma separação funcional de ambas as atividades e 
assegurar que a prestação de nenhum dos seus serviços estará dependente da aceitação de 
qualquer outro serviço. Por outro lado, deve proibir-se qualquer discriminação territorial nas 
regras de processamento aplicadas pelos sistemas de cartões de pagamento.

As entidades de processamento da União devem velar por que o seu sistema seja tecnicamente 
interoperável com as outras entidades de processamento na União. Para tal, é necessário 
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prever um maior período do que o previsto pelo regulamento que permita que as entidades 
apliquem estes requisitos.

Seleção de cartões multimarca e escolha da aplicação

A Comissão propõe que o emitente possua a capacidade de integrar todas as marcas de cartões 
que considere adequadas num cartão ou dispositivo baseado no cartão, sem necessitar da 
autorização das referidas marcas.

O relator considera que esta proposta viola os princípios mais elementares da concorrência 
entre marcas. O valor da marca e a capacidade de distribuir produtos livremente é um 
elemento essencial do mercado livre que deve ser preservado. Não se compreende uma 
proposta que retira o controlo da comercialização de um produto a uma empresa que pode ser 
obrigada a que a sua marca seja associada a marcas concorrentes ou de reputação duvidosa 
sem a sua autorização expressa.

Por outro lado, não parece haver argumentos que justifiquem a existência de problemas em 
relação a multimarcas. Hoje em dia, existe um grande número de casos de cartões com 
multimarcas no mercado.

O relator observa que as medidas relacionadas com a escolha de aplicações podem ter um 
efeito contrário ao desejado. Por exemplo, a impossibilidade de um utilizador ter um meio de 
pagamento pré-selecionado por defeito e que se veja obrigado a escolher entre as suas 
diferentes marcas de cartões de pagamento cada vez que tem de realizar um pagamento cria 
uma ineficácia e complicações significativas para os utilizadores, possíveis erros e aumentos 
no tempo de espera no momento do pagamento.

Por outro lado, estas medidas podem pressupor uma regressão para todas as inovações de 
aceleração dos pagamentos com cartão, como as soluções contacless ou a autenticação 
biométrica. A inovação é um dos principais incentivos para fomentar o seu uso, devendo 
evitar-se os efeitos negativos que possam levantar obstáculos ou diminuir o carácter atrativo 
dos desenvolvimentos tecnológicos.

Regras de aceitação de todos os cartões

O relator é de opinião que as propostas da Comissão sobre este tema não são um mecanismo 
eficaz para facilitar o uso de cartões como meio de pagamento. Estas propostas terão como 
consequência que os consumidores vejam os seus cartões a não ser aceites no momento do
pagamento, percam confiança e sintam uma certa insegurança em relação aos meios de 
pagamento eletrónicos, dando prioridade ao pagamento em moeda.

A Comissão propõe que os instrumentos de pagamento possam ser identificados de forma 
visível e por via eletrónica, a fim de permitir que os beneficiários determinem,
inequivocamente, qual foi a escolha do ordenante em termos de marcas e categorias de cartões 
pré-pagos, de débito, de crédito ou comerciais, ou de pagamentos associados a estes. O relator 
considera adequado que os instrumentos de pagamento possam ser identificados por via 
eletrónica, mas considera desproporcionado exigir a identificação de forma visível. 
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A exigência de identificação de forma visível obrigaria a substituir todos os cartões de 
pagamento da UE, mais de 725 milhões neste momento, com os encargos inerentes. Por outro 
lado, a evolução da inovação e a crescente popularidade dos novos suportes de pagamento, 
como o telemóvel ou outros meios, põem em causa a necessidade de assumir tais custos. 

Cláusula de reexame

O relator propõe que a Comissão emita um relatório sobre a aplicação do presente 
regulamento. O relatório deve analisar a adequação dos níveis das comissões de intercâmbio e 
os mecanismos de orientação, tendo em conta a utilização e o custo dos vários meios de 
pagamento e o nível de entrada nos diferentes mercados nacionais de novos operadores e de 
novas tecnologias. Avaliará igualmente o seu impacto nos consumidores e nas empresas.


